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Kıymetli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,
Merhaba,
EMO İstanbul Şubesi olarak 42. dönemimizin dördüncü ve yılın son bülteni
ile karşınız¬dayız.
Toplumun önemli bir bileşeni olan mühendisler olarak sayılarla oynamanın
tehlikelerini çok iyi biliyoruz. Üçüncü bültenden bu döneme kadar geçen
sürede pandemiye dair veriler daha gerçekçi sunulurken zorlu bir sürece
tanıklık ediyoruz. Yönetememe sorunu sağlık alanında da büyüyerek devam ediyor.
Yönetimi devraldıktan kısa bir süre sonra başlamış olduğumuz üye aramalarına dair yaptığımız ön değerlendirme, meslektaşlarımızın ekonomik anlamda da sorunlarının azalmadığını ve aksine bir seyir izlediğini gösteriyor.
Ücretli izin gibi uygulamalar ve iş bulma süresinin uzaması en belirgin noktalar olarak göze çarpıyor. Ankete dair ön değerlendirmemizi bu bültende
okuyabilirsiniz.
Şube bülteninin yanısıra Komisyon Bülteni, webinarlar gibi etkinlikler ve
sosyal medya paylaşımlarımızla yayın çeşitlerimizi artırma gayretindeyiz.
Her birini takibiniz ve önerileriniz için emoistanbul@gmail.com adresine
yazmanız bizi çok mutlu edecektir.
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Bu bülten EMO İstanbul Şubesi
tarafından üyelerine ulaştırılmak
üzere hazırlanmıştır.
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Başyazı

YENİ YILIN ÜYELEREMİZE VE BÜTÜN
YURTTAŞLARIMIZA SAĞLIK ESENLİK İktidarın, salgının başından beri kendisine
VE MUTLULUK GETİRMESİ DİLEĞİ başarı hikâyesi yazmak üzere kurguladığı
VE UMUDUYLA ÇALIŞMAYA DEVAM yalanlar, gerçeklerle yüzleşince büyük bir
EDİYORUZ
güvensizlik ve hayal kırıklığı yaratmıştır.
Oluşan bu durum, getireceğiz dedikleri
aşılar konusunda da halkta güvensizliğe ve
Sayın Üyemiz,
Yeni bültenimiz 2020 yılının sonu ile 2021 aşı karşıtlığına yol açmaktadır. Bu yalanları
yılının başına denk geldi, giden yıl dünya teşhir ettiği için Türk Tabipler Birliği’ni
için yüzyılda bir yaşanan salgın hastalığın “teröristlikle” suçlayanların, TTB’nin onayına
başladığı, hepimizi esir alan Koronavirüs muhtaç kalmaları ise manidar olmuştur.
(Covid-19) salgını yılı olarak anılacak. İlk Evet, halktan ve bilimden yana açık tavrı ile
bültenimizde dediğimiz gibi dünya bir daha geçmişten bugünü birlikte yürüdüğümüz
tam olarak eskisi gibi olmayacak. Nelerin TTB’nin de onayıyla, üyelerimizin aşı
değişip nelerin devamedeceğini de hep konusunda tereddüt etmemelerini ve aşı
birlikte yaşayarak göreceğiz. Ülkemiz ve olmamızın çok önemli olduğunu buradan bir
dünya öyle hızlı bir değişim yaşıyor ki ayak kez daha belirtmek istiyoruz.
uydurmada çok zorluk yaşıyoruz ama gene
de söz ve eylem üreterek bu hengâmeye Sağlık Çalışanlarımızı Saygıyla Anıyor ve
yetişmeye gayret ediyoruz. Ülkemizde Minnetlerimizi İfade Ediyoruz.
yaşananları anlamak ise beynimizin Ayrıca bu vesile ile bu süreçte hayatını
sınırlarını zorlamayı, yetişmek ise yüz kaybeden sağlık çalışanlarını saygıyla
metre koşucusu bir atletin gücünü ve hızını; anıyor ve halen büyük zorluklara ve iktidarın
ama aynı zamanda bir maratoncunun kayıtsızlığına rağmen sağlık hizmetlerini
dayanıklılığını gerektiriyor.
yaşamları pahasına aksatmayan tüm sağlık
çalışanlarına saygı, sevgi ve minnetlerimizi
Virüs Salgının Yolaçtığı Kayıplarımız bir kez daha ifade ediyoruz.
Büyüyor
Yaz mevsiminin başlangıcı ile azalıp ortadan
kalkacağı sanısına kapıldığımız Koronavirüs
(Covid-19) salgını, sonbahar aylarına
girmemizle birlikte kat be kat artarak çok
yakınımıza ulaştı ve daha da artmaya devam
ediyor. İktidarın sakladığı ve şeffaf bir şekilde
açıklamadığı verilerle halkta uyandırdığı
yanılsama, yüzlerce insanımızın ölümüne
ve binlerce insanımızın hastalanmasına yol
açtı ve açmaya da devam ediyor. Her akşam
turkuaz tablo ile verilenin, sayılar olmadığı,
her rakamın bir insan olduğu, ölümlerin Dünya bilim insanlarının olağanüstü çabaları
hanelere düşürdüğü ateşin ağır bir acı ile en hızlı şekilde üretilen aşı ve ilaçlar ile
olduğu unutulmamalıdır.
ülkemizin ve dünyanın 2021 sonuna kadar
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bu salgını yeneceğini umuyoruz, ummak
istiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki aylarda
da kendimize iyi bakmamız ve salgına
yakalanmamaya gayret etmemiz gerekiyor.
Salgın, dünyadaki ve ülkemizdeki tüm
eşitsizlikleri ve yoksulluğu da açığa çıkaran
bir turnusol kağıdı oldu. Emekçiler, yoksullar
her şeye rağmen çalışmak zorunda kalırken
ölümlerden en çok payına düşenler de yine
onlar oldu.

göstermişlerdir. Bu duruma karşı çıkan
muhalefet sözcülerinin “Millet aç, midesine
kuru ekmek dışında bir şey girmiyor” derken,
iktidar milletvekillerinden “O zaman aç
değiller” diyebilen ve yılların HIRSIZLIĞININ
ARSIZLIĞA dönüşmüş sesini duyabiliyoruz
ve anlıyoruz ki 2021 Bütçesi ile halka kuru
ekmek ve yoksulluk, sermayeye yağlı ballı
karların aktarılmaya devam edileceği ilan
ediliyor.

İktidar Salgın Ortamında da Sermayeye
Rant Yaratmaya Devam Ediyor
Ülkemizde durumun dünyanın en kötü
tablolarından birini oluşturduğu gün gibi
ortada iken, iktidar sermayeden, üç-beş
müteahhitten, en vahşi kapitalizmden
yana tercihlerini açıkça sürdürmekten
çekinmemektedir. İstanbul’un akciğerlerini
yeni havalimanı, çevre yolları ve 3. Köprü ile
koronavirüs saldırısı gibi nefes alamaz hale
getirenler, entübe edip öldürmek için KANAL
İSTANBUL demeyi sürdürmekten, yandaş
sermayeye büyük ihaleler vermekten,
halktan topladıklarını çuvallarla saray
çevresine dağıtmaktan geri durmamaktadır.

Diğer taraftan halka, kuru ekmek,
sermayenin karına kar katma politikasına
ortaklık eden partinin faşist, ırkçı yöneticileri,
bu desteklerinin halk tarafından görülmesini
engellemek için “cambaza bak” oyunu ile
meclisteki üçüncü partinin kapatılmasını ve
bu partinin itlaf edilmesi gereken haşere
sürüsü olduğunu söyleyerek soykırımcı ve
insanlık suçu içeren anlayışları ile toplumu
maniple etmeye çalışıyorlar.

Bugünlerde iktidar tarafından TBMM’ne
sunulan 2021 bütçesinde çalışanlar,
emekçiler, işçiler ve yoksullara yönelik
bir iyileştirme görülmezken, her şeyi
sermayeye aktaran bir tablo ve bunu ifade
etmekten çekinmeyen iktidar sözcüleri boy
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Sermayenin karına kar katma örneklerden
biri de 05.10.2020 tarihli “Elektrik Piyasası
kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik
Yapılmasına Dair ‘Torba’ Kanun Teklifi”
olmuştur. Odalarımızın ve demokratik kitle
örgütlerinin, ekoloji ve çevre örgütleri ile
köylülerimizin karşı çıkışlarına rağmen 25
Kasım 2020 tarihinde TBMM’de onaylanarak
2 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun
ile maden ve enerji şirketlerinin halihazırda
sürdükleri ülkeyi yağmalamalarına yasal kılıf
getirilmiştir.
Bizler her şeye rağmen bu yağmacılara,
talancılara karşı ülkemizin dağını, taşını,
ırmağını, gölünü, denizini, tarlasını, ormanını,
kumunu savunmaya devam edeceğiz. HES
yapacağız diye akışı kesilen, altın çıkaracağız
diye siyanürle kirletilen nehirlerimiz, yeraltı
sularımız, RES yapacağız diye, maden
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Başyazı

ve taşocağı açacağız diye katledilen
ormanlarımız ve meralarımız ile çevresinde
yaşayan köy ve kasabalarımızı da
yaşanmaz hale getirilmekte; insanlarımızı
göçe zorlanmaktadır. Zaten yoksulluk
yaşayan köylülerimizin yoksulluğu daha da
derinleştirilmektedir.

bilim insanlarının ve İBB’nin bu dönem
başlattığı çalışmalara her türlü engeli
çıkarmaya devam ediyor. Bu günlerde
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
çatısı altında yer alan meslek odaları olarak
başta deprem için çalışmalar olmak üzere
İBB ve bazı ilçe belediyelerini kapsayan
protokol
çalışmamızı
sonuçlandırarak
İzmir Depremi Bize Bir Kere Daha İstanbul belediye meclislerinin onayına sunulacak
hale getirdik ve sonuçlarını bekliyoruz.
Depremini Hatırlattı

Salgın nedeniyle ölümlerin olağanüstü
arttığı bu süreçte ülkemizde yaşadığımız en
kötü olaylardan biri de 30 Ekim’de İzmir de
yaşanan deprem olmuştur. 119 insanımızın
yaşamını
kaybettiği,
yüzlercesinin
yaralandığı bu deprem sırasında bile baskıcı,
ayrıştırıcı ve ötekileştirici politikasını ortaya
koyan iktidar anlayışı, İzmir Büyükşehir
Belediyesinin ve diğer belediyelerin yardım
yapmalarına engel çıkarmaya çalışmış,
TMMOB’a bağlı odalarırn çalışmalarını
engelleme yoluna gitmiştir. İzmir depreminde
yıkılan 12 bina için çalışmaların ne kadar zor
yürüdüğünü ve ne kadar çaresiz kaldığımızı
görünce, beklediğimiz İstanbul depreminde,
en iyimser tahminle yıkılması öngörülen 48
bin civarındaki bina için ne kadar çaresiz
kalınabileceğini düşünmek bile istemiyoruz.
Her şeyi rant ve para olarak gören iktidar,
20 yıldır hiçbir önemli çalışma yapmazken,
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Meslektaşlarımızın Haklarını Savunmaya
Devam Ediyoruz
•
Eylül ayı içinde başlattığımız SMM
üyelerimizin karşılaştığı sorunlar ve çözüm
önerileri için BEDAŞ ile görüşmelere devam
edilerek, çözüm yolları değerlendirildi ve
bundan sonraki toplantının da Ocak ayı
içinde yapılmasında mutabakat sağlandı.
•
Şube olarak, üyelerle eğitimlerimiz
sürerken, komisyonlarımızın düzenlediği
teknik ve sosyal bilgilendirme etkinliklerini
emoistanbultv Youtube kanalımız aracılığı
ile yayınlamaya devam ediyoruz. Eylül
ile Aralık ayı bültenlerimiz arasında
komisyonlarımızın ürettiklerinden oluşan
komisyon bültenimizi yayınladık. Emeği
geçen tüm komisyon üyelerimize ve yayına
hazırlayan arkadaşlarımıza tekrar teşekkür
ediyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de
komisyonlarımızın birikimlerini yayınlamaya
devam edeceğiz.
•
Çalışma programımız doğrultusunda
ve yönetim kurulunun bilgi kaynağı olan
tüm komisyonlarımızla yönetim kurulumuz
Ekim ayı içinde toplantılar yaparak hem
programatik
faaliyetleri
konusunda
bilgilendik, hem de komisyonların yönetim
kurulundan talepleri ile yönetim kurulumuzun
komisyonlardan taleplerini değerlendirdik.
•
42. Dönem Yönetim Kurulu olarak
çalışma programımızın başına yazdığımız;

EMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu
20 bine yakın üyemizle görüşmek ve bu
salgın sürecinde ne durumda olduğumuzu
ortaya çıkarmak için çok amatörce
ama büyük gayret ile başlattığımız üye
aramalarımız ve “Sizi merak ediyoruz”
başlıklı anketimizde sonlara yaklaşmış
bulunuyoruz. Bu anketin kısa bir hikâyesini
bültenimizde okuyacaksınız, tamamının
değerlendirilerek sonuçlarının açıklanmasını
ise yoğun bir çalışma ile en kısa zamanda bir
basın açıklaması ile hem üyelerimizle hem
kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
•
Dönemimizin önemli faaliyetlerinden
olmasını beklediğimiz “Elektrik ve İletişimde
Kamusallaştırma Çalışma Gurubu” ilk
toplantısını yaptı.
•
Mesleğimizin iş alanlarındaki denetimi
ve çoğalan iş alanlarının kayıtlara girmesini
sağlamak ve üyelerimizin iş bulma olanağını
artırmak açısından çok önem verdiğimiz,
ancak idari olarak içinde birçok yanlışı
barındıran, meslek alanımızda çok dar bir
alanda faaliyet içeren, 2013 yılında Çalışma
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
yayınlanmış olan “İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları

Başyazı
geniş bir çalışma ile Şubemiz önerileri Oda
Yönetim Kuruluna iletilmiştir. Önerilerimiz
meslektaşlarımızın iş bulmalarında önemli
olacaktır.
S. Servet Kumsal Arkadaşımızı
Unutmayacağız
Buraya kadar geldik, kaldık; 13 Aralık 2020
Odamızın çınarlarından, sağduyusu ile her
zaman sözüne dikkat ettiğimiz, çalışkan,
üretken, iyi bir meslek insanımız, iyi bir projeci
S. Servet KUMSAL yoldaşımızı, arkadaşımızı
kaybettik. Salgın cenazesini kaldırmamıza,
beraber olmamıza engel oldu. Önemi yok,
yolun ışıklı olsun. UNUTMAYACAĞIZ.
Her şeye rağmen hayat devam ediyor.
Aralık ayı aynı zamanda gündönümünü de
yaşayacağımız bir ay. 21 Aralık en uzun
gece, en kısa gün; günlerin uzaması gecenin
kısalması başlayacak. Aralık ayı bitecek
2020 yılının sonu, 2021 yılının başlangıcı
olacak. Her son bir başlangıca, her başlangıç
bir sona gebedir. Gün, karanlığı yenecektir.
Biz şimdi yeni bir başlangıç için umutlarımızı
yeşertelim.
Tüm üyelerimizin ve dostlarımızın yeni yılını
kutluyoruz.
ÜYESİ
İLE
BİRLİKTE,
HALKTAN,
EZİLENDEN YANA, LAİK, DEMOKRAT,
DOĞA ve ÇEVRE DOSTU, ÖZGÜR, EŞİT bir
ülke için,
BURADAYIZ, BİRARADAYIZ

Yönetmeliği”, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı tarafından yenilenmek
üzere hazırlanmış olan bir taslak üzerinde
teknik yönetmelikler, SMM ve İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği komisyonları tarafından yapılan
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#TorbaYasayıGeriÇek

Basın Açıklaması

Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası,
16 Kasım 2020 tarihinde ortak basın toplantısı yaparak, TBMM gündemindeki Elektrik
Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin geri
çekilmesini talep ettiler. Odaların açıklamasında, “Sermayenin talepleri doğrultusunda
hazırlanan ve kamu yararına aykırı düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclis’te aynen
kabul edilmesi, ülkemiz ve geleceğimiz açısından birçok sakıncaya yol açabilecektir”
denildi.
NOT: *Bu TORBA YASA Odamız ve paydaşı meslek örgütleri ve demokratik kitle
örgütleri ile çeşitli platformların, halkın tepkisine rağmen 25 Kasım 2020 de AKPMHP milletvekillerinin oyları ile Meclis'te onaylanmış ve 2 Aralık 2020 tarih ve 31322
sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Üç odanın ortak açıklaması şöyle:

TORBA YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKİN!
Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi`nin
bu hafta TBMM Genel Kurulu`nda ele alınması beklenmektedir. Sermayenin talepleri
doğrultusunda hazırlanan ve kamu yararına aykırı düzenlemeler içeren kanun teklifinin
Meclis`te aynen kabul edilmesi, ülkemiz ve geleceğimiz açısından birçok sakıncaya yol
açabilecektir.
Teklif ile "özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerini daha sağlıklı ve hızlı şekilde
8
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Basın Açıklaması

#TorbaYasayıGeriÇek

gerçekleştirmeleri" gerekçesi altında, kamu adına yürütülen denetim mekanizmaları
ortadan kaldırılmaktadır. Sermayenin çıkarları doğrultusunda yıllar boyunca kamu
işletmeciliğinin içi boşaltılmış, 80 yılda binbir emekle oluşturulan kamu kurumları peşkeş
çekilmiş, sonuçta denetim ve şeffaflıktan uzak, vatandaş aleyhine bir sistem oluşmuştur.
Sosyal hukuk devletinin vazgeçilemez ilkelerinden biri olan "kamusal denetim" toplumun
menfaatlerinin korunması açısından büyük bir güvencedir. Dolayısıyla özel sektör daha
fazla kar etsin diye kamusal denetimin ortadan kaldırılması kabul edilemeyecek bir
durumdur.
Bünyesinde çok sayıda Hidroelektrik Santralı (HES) ve Rüzgar Enerji Santralı (RES)
olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM), son dönemde
"kaynak aktarma mekanizması" haline gelmiştir. YEKDEM`in yarattığı maliyet artışına
çözüm bulunması gerekirken, söz konusu kanun teklifi yaşanan sorunu daha da artıracak
hükümler içermektedir. Dolayısıyla bu konuda yeni bir açılıma ihtiyaç vardır.
Düzenleme ile araba lastiği "biyokütle" sayılmaya devam edilmekte, üstelik çöp ve orman
ürünlerinin yakılması da yenilenebilir tanımına eklenmektedir. Oysa atıkların yakılması
yenilenebilir enerji değil tam bir çevre felaketidir. Bu yöntemin yenilenebilir enerji olarak
kabul edilmesi YEKDEM üzerinden kimi çevrelere rant sağlanmak istendiği kuşkusunu
akıllara getirmektedir. Türkiye`nin ömrünü tamamlamış lastikler, şehir çöpleri ve orman
atıklarının yakılmasıyla üretilecek enerjiye değil; ucuz, sağlıklı ve çevre dostu yenilenebilir
enerji kaynaklarına gereksinimi vardır. Kaynak türü ve teknolojisi ne olursa olsun doğaya
ve insan sağlığına zarar veren, toplumsal yaşamı olumsuz etkileyen tesisler YEKDEM
kapsamından çıkartılmalıdır.
Kanun teklifinde elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine gerekçe olarak sunulan
kayıp-kaçak tüketimlerinin kabul edilebilir seviyelere düşürülmesine ve enerjinin
verimli kullanılmasına dönük ciddi bir düzenleme yapılmamıştır. Dağıtım şirketlerinin
sorumluluğunda olan kayıp kaçak tüketimlerinin ve sayaç okuma giderlerinin faturalara
yansıtılmaması gerekmektedir.
Son 16 yıl içerisinde Maden Kanunu`nda 23 kez değişiklik yapılmasına rağmen ve yeni bir
değişiklik kapıda beklerken bu değişikliğin nedeni hem anlaşılamamış hem de politikasızlık
nedeniyle zaten sorunlu alan haline gelen madencilik sektörünün sorunlarının artmasına
neden olacaktır.
Ülkemizde kamusal denetimin ve çalışmaların yürütülmesinde liyakat esasına uyulmadığı
için çalışmalar mevzuata ve tekniğe uygun yürütülememekte ve bu da uygulamada
sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Maden ruhsatlarında süre uzatım süresinin 6
aydan bir yıla çıkarılmasının nedeni liyakatsız atamalar olup kanun düzenlemeleri ile bu
sorunlar düzeltilemez.
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#TorbaYasayıGeriÇek

Kanun teklifinde; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ)
uhdelerinde bulunan ve rödövansçılara devredilen maden ruhsatlarının, kamu kurumunun
getirdiği mevcut bütün muafiyetlerden faydalanması sağlanarak, orman, çevre, tarım vb
gibi izinler de dahil rödövansçı şirketlere önemli ayrıcalıklar sağlanmakta, işçi sağlığı ve iş
güvenliği konusunda zaten sorunlu olan bu şirketler korunmaktadır.
Kanun teklifinin jeotermal kaynaklara ilişkin düzenlemelerin yapıldığı 26. ve 29. maddeleri
ile jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulardan elde edilen ve kaynağın bulunduğu
ilde yaşayanların mahalli ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlıkları veya İl Özel İdarelerine" aktarılan idare payı, kaynağın
kullanım alanına göre belirlenmesi öngörülmekte, ancak bu payın beşte dörtlük (4/5) gibi
büyük kısmı, genel bütçeye aktarılmakta ve kullanımı da İçişleri Bakanının tasarrufuna
bırakılmaktadır. Oysa "doğal kaynakların gerçek sahibi halkımızdır" ilkesinden yola çıkarak
jeotermal kaynaklardan elde edilen idare payının yöre halkının ihtiyaçları için kullanılması
gerekmektedir.
Bu kapsamda Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Makina
Mühendisleri Odası olarak bizler, tüm milletvekillerimizi söz konusu düzenlemeyi yeniden
gözden geçirmeye çağırıyoruz. Sermayenin taleplerinin, toplum çıkarı, kamu hizmeti ve
kamu denetimi anlayışının önüne geçmediği, doğal kaynaklarımız ve yaşam alanlarımızın,
ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin korunduğu yeni bir düzenleme sektörün tüm
paydaşlarının da katılımı ile hayata geçirilmelidir. (16 Kasım 2020, Ankara)
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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Pandemi Döneminde
Kadına Şiddet Arttı

EMO KADIN KOMİSYONU
PANDEMİ DÖNEMİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARTTI
Hayatımız, yaşama hakkımız için mücadele etmekle geçiyor. Bu yıl, bir taraftan bütün dünyayı
etkisi altına alan küresel COVID-19 salgını ile mücadele ederken, bir taraftan da salgın sürecinde
artan kadına yönelik şiddetle ve bu şiddetin önlenmesinde önemli bir yeri olan 6284 Sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna ve İstanbul Sözleşmesi`ne karşı
yapılan saldırılarla mücadele ettik.
Salgın sürecinde evde kalan kadınlar, kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle bir arada yaşamaktan
başka seçenekleri olmadığı için daha çok şiddete maruz kaldılar. Yapılan araştırmalar, karantina ve
izolasyon koşullarında yaşayan kadınlara ve çocuklara yönelik psikolojik, ekonomik, dijital, fiziksel
ve cinsel şiddetin arttığını gösteriyor.
Birleşmiş Milletler`in "COVID-19 Kadınlara Yönelik Şiddetin Sonlandırılması" başlıklı raporu
geçtiğimiz aylarda yayımlanmıştı. Buradaki verilere göre; erkek şiddeti pandemi sürecinde yüzde
27,8‘lik artış gösterdi. Fransa`dan Arjantin`e, Singapur`dan Kanada`ya kadar dünyanın dört bir
yanında ev içi şiddet şikayetlerinin, acil sığınak taleplerinin, çağrı ve acil yardım merkezlerine
yapılan başvuruların büyük oranlarda arttığı belirtilmekte.
Ülkemizde de kadına yönelik şiddet pandemi ile birlikte artarken, bunun bir göstergesi olarak
kadın örgütlerinin yardım hatlarına gelen yardım çağrılarında da yüzde 80‘lik artış oldu. Kadınlar
ev içi şiddete ve hane içi bakım hizmetlerini sürdürmeye mahkum edildi. Pandemi koşullarında
derinleşen ekonomik kriz, var olan cinsiyet eşitsizliğini de derinleştirirken, ne yazık ki artan kadın
şiddetine, işsizliğe ve yoksulluğa dair hiçbir önlem alınmadı.
Kadınların şiddete uğradıklarında başvurabileceği mekanizmalar hızla çalıştırılmalıyken;
sığınabilecekleri danışma ve dayanışma merkezlerinin yetersiz olması, pek çok ilde sığınma
evlerinin olmaması, ilgili yasayı uygulaması gereken kolluk kuvvetlerinin görevlerini yapmaması,
koruma ve tedbir kararlarına uyulmaması gibi nedenlerle bu yıl da yüzlerce kadın yaşamdan
koparıldı.
Kadına yönelik şiddet davalarında uygulanan iyi hal indirimleri ve cezasızlık her gün erkekleri
cesaretlendirmeye devam etmektedir. Devletin görevi şiddet uygulayanları ayıplamak değil,
gerekli önleyici ve caydırıcı tedbirleri almak ve hayata geçirmektir.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ortadan kalkmadan, kadın cinayetlerinin, kadınlara yönelik fiziksel
ve psikolojik, ekonomik ve cinsel tacizin önüne geçmek mümkün değildir. Biz kadınlar hayatın
her alanında evde, işte, sokakta, okulda ve de pandemide cinsiyet ayrımcılığı ve şiddete karşı
mücadele etmeye devam edeceğiz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, YAŞASIN KADIN
DAYANIŞMASI! / 25 Kasım 2020
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DİRENEN MADENCİLER
KAZANDI

Altın çağını kapatan kapitalist üretim
ilişkileri içinde bir yandan da salgın eşliğinde
yaşamaya çalışıyoruz. Yeni üretim süreçleri,
mühendislerin de içinde olduğu geniş bir kitleyi
kısım kısım işsiz bırakırken çalıştırdıklarını da
ya göstermelik güvenlik önlemleri içinde ya
da evini süresiz bir ofise dönüştürerek elinde
tutuyor. Döviz yükselirken, mühendislerin alım
gücü de günden güne düşüyor.
Zor bir dönemdeyiz evet. İşçileşen mühendisler,
tüm emekçi katmanların yaşadığı sorunların
daha çok farkında çünkü artık kendisi de
yaşıyor. İşsizliği ve asgari ücrete yakın ve
hatta bazen daha altında bir miktarla yapılan
ödeme tekliflerini yaşıyor. Ekonomik hakların
yanı sıra toplumsal hayatın her alanında bir
sıkışma kendini gösteriyor. Kriz teğet geçmiyor,
kriz artık mühendislerin de hanelerinin baş
gündemini teşkil ediyor.

Tüm bu karanlık tablo içinde kimi örgütlü
fabrikalardan yükselen tepkiler ve toplumda
biriken hoşnutsuzluk bazen belli saldırıların
ötelenmesini veya geri çekilmesini sağlıyor.
İçlerinde biz mühendislerin geniş bir kitlesinin
de olduğu işçi emekçilerden itirazlar yükseliyor.
Soma ve Ermenekli madenciler en temel hakları
olan ücretleri için direngen bir yürüyüşle
tazminatlarının ödenmesi sözünü aldılar. Her
zaman emekten yana bir tutum almayı kılavuz
edinen EMO İstanbul Şubesi olarak bu haklı
direnişi selamlıyoruz. Maden işçileri soluk
almamız için . yol açtılar, madencilerin aileleri
dönmek yok dediler. Gözlerini göğe yükseltip
pelerinli bir kurtarıcı beklemediler. Kendilerini
kurtaracak olanın aynı madende kömürü işleyen
elleri olduğunu, o ocaklarda nice çileler çeken
ayakları olduğunu biliyorlar ve de en önemlisi
bizlere hatırlattılar.

fitillediler. Tüm bu haklı güzellemelerden
sonra bu mücadeleyi sürdüren Soma ve
Ermenekli emekçilerin bizlere ne hatırlattığını
da tekrar sormak gerekiyor. Ancak bu şekilde
gerçekten o madencilerle yürüyebiliriz. Bizlere
Teoman Öztürklerden ve nice toplumcu
mühendis, mimardan kalan mirası ancak böyle
sürdürebiliriz.
Nasıl mı? İş yerlerinde idare yanlısı tutum
almak yerine iş arkadaşına destek vererek, onla
aynı çıkarlara sahip olduğumuzu hatırlayarak.
Bireysel bir kurtuluş olmadığını, işsizliğin
kaderimiz olmadığını, adil bir çalışma hayatı için
örgütlü olmak gerektiğini, üreten bizsek söz
sahibi de olabileceğimizi fark ederek…
Sadece madenlerde değil, şantiyelerde,
ofislerde ve plazalarımızın o şık ortamlarında
da emek sömürüsünün olduğunu hatırlayarak.
Her türden bir araya gelişin yollarını arayarak.
Meslek odamız da bunun katalizörü olabilme
niyetiyle her zaman üyelerinin yanındadır.
Bizim suskunluğumuz içinde yükseliyor
direnen maden emekçilerinin sesi. Salgın
sürecinin turkuaz tablosundaki rakamların
samimiyetsizliği ile değil, yaşadığımız dünyanın
kömür acısı gerçeğiyle…
17 Kasım Salı günü itibariyle, maden
emekçilerinin, sermaye temsilcilerinden almış
olduğu sözün biz de takipçisiyiz.
Yaşasın Sınıf Dayanışması!

17.11.2020

EMO İstanbul Şubesi 42. Dönem YK

Yürüdüler… Bu yürüyüşe manevi de olsa
katkı sunabilmek için #Madenciyleyürüyorum
diyenler sosyal medyadan bir cesaret ateşi
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Aralık 2020
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EPDK ŞİRKETLERE KÂR, HALKA
YOKSULLAŞMA DAĞITIYOR

Bilindiği gibi, ülkemizde elektrik dağıtım hizmetleri
özel şirketler tarafından verilmektedir. Konuyla
ilgili düzenleme yapmakla görevlendirilmiş
olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK); faturalama işlemlerinin başladığı 1
Ekim 2013 tarihinden bu yana, elektrik dağıtım
hizmetleri veren şirketlerin özelleştirilme
sonrası performanslarını objektif kriterlerle
değerlendirilerek sonuçları kamuya şeffaf olarak
sunmamaktadır. Özellikle ülke çapında 21
bölgede (bölgesinde tekel olan) faaliyet gösteren
dağıtım şirketlerinin tüketicilere sundukları hizmet
performanslarının değerlendirmelerine yönelik
fayda/maliyet analizleri sağlıklı yapılmamakta ve
halkımız mağdur edilmektedir.

şirketlere KAR DAĞITIMINA DEVAM politikası
geldi.

Temel bir insan hakkı olarak düşünüldüğünde
"enerjiye erişim ve kullanım" hakkının araçları
olan elektrik üretim, iletim, dağıtım hizmetleri
acilen kamulaştırılmalıdır.

· Kayıp/Kaçak Bedeli		

4,3461 kuruş

· Dağıtım Bedeli		

2,2580 kuruş

Özelleştirme ile daha kaliteli ve ucuz elektrik
vaatleri hayaldi, uçtu gitti, yerine elektrikte
pahalı ve kalitesiz enerji sunumu ile EPDK`nın
şeffaflıktan ve kuruluş amaçlarından uzak,
Aralık 2020

EPDK tarafından yapılan düzenlemelere göre;
1 Ekim 2013`den 31 Aralık 2015`e kadar,
faturalarda "Enerji Bedeli" dışında aşağıdaki dört
ayrı kalem yer almaktaydı;
· Kayıp – Kaçak Bedeli,
· Dağıtım Bedeli,
· Perakende Satış Hizmetleri Bedeli,
· İletim bedeli için ayrı ayrı birim fiyat belirlerken
EPDK tarafından belirlenen 1 Ekim 2013 tarihli
birim fiyatlar Enerji Bedeli hariç

· Perakende Satış Hizmet Bedeli 0,4388 kuruş
· İletim Bedeli			

0,7205 kuruş

Yukarıdaki dört kalemin toplamı ise kWh başına
7,7634 kuruştu
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
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1 Ocak 2016 tarihinden itibaren; Kayıp-kaçak,
Dağıtım, Perakende Satış Hizmet ve İletim
bedelleri; EPDK tarafından dağıtım bedeli altında
ilan edilerek, hizmet bedelleri tüketicilerden
gizlenerek şeffaflıktan uzaklaştırılmıştır.
Bugün tartışılan temsil, ağırlama, seminer, panel
ve konferans vd. giderleri; 19 Aralık 2015 tarih
ve 29567 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan
"Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi
Hakkında Tebliğ" deki Madde 7 (1) ve (2)`de
"Düzenlemeye Esas İşletme Gideri Hesaplamaları"
başlığı altında şirketlerin giderlere %7 olarak
girebilecek harcamaları belirlenmiştir. Bu tebliğe
2016 başında EMO olarak dava açılmış ama
henüz sonuçlanmamıştır.
"MADDE 7 – (1) Düzenlemeye esas işletme gideri
hesaplamaları kapsamında; dağıtım şirketleri,
geçmiş yıllara ilişkin işletme giderlerine ait verileri
düzenleyici hesap planı çerçevesinde dağıtım
faaliyetiyle ilgili olan işletme giderleri ile dağıtım
faaliyeti ile ilgili olmayan işletme giderleri olmak
üzere iki ana başlık altında Kuruma sunar.
(2) Dava giderleri, icra giderleri, sosyal sorumluluk
giderleri, seminer, panel ve konferans giderleri,
reklam giderleri, dernek, sendika ve oda aidatları,
temsil ve ağırlama giderleri, danışmanlık giderleri,
bağımsız denetim ve mali müşavirlik giderleri,
yönetim ve destek hizmetleri giderleri gibi giderler
ile mahkeme kararı gereği oluşan tazminat ve
benzeri giderleri (emsal kararlar dikkate alınarak
mahkeme kararı olmaksızın ödenenler de dâhil)
için söz konusu giderler eklenmeden belirlenen
kontrol edilemeyen işletme giderleri hariç
düzenlemeye esas işletme gideri %7 artırılır."
Evet, bugün değil, 19 Aralık 2015 tarihinde
yayınlanan bu tebliğ ile dağıtım faaliyeti ile
ilgili olmayan işletme giderlerinin %7`ye kadar
artışına olanak sağlanması ile tüketicilere ilave
yük getirilmiş ve bu uygulama yeni çıkarılan
tebliğ ile devam ettirilmektedir.
Bu, kayıp-kaçak, dağıtım, perakende satış hizmet
ve iletim bedeli toplamı kWh başına;
1 Ekim 2013 tarihinde kWh başına 7,7634 kuruş
iken,
1 Ekim 2020 tarihine gelindiğinde 21,2381 kuruş
olmuştur.
1 Ekim 2013 tarihindeki kWh başına enerji
tüketici enflasyonu kadar olsaydı 16,5411 kuruş
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Aralık 2020
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olacaktı.
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren dağıtım bedeli
altına gizlenen bu hizmet bedellerinin içine 19
Aralık 2015 tarihli tebliğde yayınlanan giderler
için belirlenen %7`lik farkın da yedirildiği
anlaşılmaktadır.
EPDK`nın, 7 yıllık "Mesken Elektrik Dağıtım
Birim Fiyatları" aylık enflasyon endeksine göre
karşılaştırıldığında (kWh başına 4,70 kuruş yani
%28,4 daha fazla) meskenlere enflasyonun
üstünde yük getirmiş olduğu görülmektedir.
Elektrik Piyasası Denetleme Kurulunun 19 Kasım
2020 tarih ve 31309 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan "Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi
Hakkında Tebliğ" ile "Düzenleme esas İşletme
Gideri Hesaplamaları" konusu kamuoyunda
yoğun tartışmalara yol açmıştır. Tebliğin Madde 7
(1), (2) ve (3)`de "Düzenleme esas İşletme Gideri
Hesaplamaları" aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
"Düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamaları
MADDE 7* - (1) Düzenlemeye esas işletme gideri
hesaplamaları kapsamında; dağıtım şirketleri,
geçmiş yıllara ilişkin işletme giderlerine ait verileri
düzenleyici hesap planı çerçevesinde Kuruma
sunar.
(2)* Denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri,
dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk
giderleri, dernek aidat giderleri, temsil ve
ağırlama giderleri, noter giderleri, ilan giderleri,
emsal kararlar dikkate alınarak ödenenler de
dâhil olmak üzere mahkeme kararı gereği oluşan
tazminat harici giderler için, söz konusu giderler
ile kontrol edilemeyen işletme giderleri dışarıda
tutularak belirlenen düzenlemeye esas işletme
gideri %7 artırılır.
(3)* Bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri
ile bu Tebliğde sayılanlar dışında kalan ceza ve
tazminat giderleri düzenlemeye esas işletme
gideri hesaplamalarında dikkate alınmaz."
Bu tebliğin yürürlüğe girmesi ile 29 Aralık 2015
tarih ve 29567 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan
"Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında
Tebliğ" iptal olmuş ve bazı giderler hesaplamalar
dışına çıkarılmasına rağmen %7`lik artış oranı
korunmuştur. Yenilenen tebliğ ile önümüzdeki
dönemde ilan edilecek birim fiyatlara göre halkın
cebine ne gibi yansımaları olacağını gelecek
aylardaki faturalarımızda göreceğiz.
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SONUÇ:
Bugün tartıştığımız ilave giderler 2016 yılından bu yana faturalara gizlenmiş olarak yansıtılmaktadır,
yeni yayınlanan tebliğ ile bazı giderler çıkarılmasına rağmen %7`lik ilave oranı korunması ile bu
giderlerin önümüzdeki yıllarda da halkın cebinden alınmaya devam edileceği anlaşılmaktadır. 2016
yılı başında Odamızın ilgili tebliğlere açtığı davanın bir an önce sonuçlandırılması ile dağıtım ve
perakende satış firmalarının mecburi giderleri içinde olmayan harcamalarının tarifeye yansıtılmasından
vazgeçilmesini bekliyoruz.
2015 yılı sonuna kadar "Enerji Bedeli, Dağıtım Bedeli, Kayıp – Kaçak Bedeli, Perakende Satış
Hizmetleri Bedeli ve İletim Bedeli" olmak üzere 5 ayrı birim fiyat faturalarımızda yer almış olup 1
Ekim 2013 ile 31 Mart 2016 arası 30 aylık enflasyon %22,4 iken Dağıtım Şirketlerinin Hizmetlerine
%88 zam yapılmıştır. Bu oran o dönemde gerçekleşen enflasyonun 4 katı olup, izahtan da yoksundur.
EPDK`nın 2016 yılının başından itibaren 2 birim fiyat açıklaması (Günümüzde meskenlere düzenlenen
Elektrik Enerjisi faturalarında ise sadece "Enerji Bedeli" adı altında 1 birim fiyat yer almakta) şeffaflıktan,
hesap verilebilir olma görevlerini yerine getirmeyerek kamusal yarar sağlamaktan uzaklaşmışlardır.
Faturaların ayrıntırılarak hazırlanması ve tüketicinin neye ödeme yaptığını bilmesinin hakkı olduğunu
belirtmek istiyoruz.
EPDK tarafından "Enerji Bedeli, Dağıtım Bedeli, Kayıp – Kaçak Bedeli, Perakende Satış Hizmetleri
Bedeli ve İletim Bedeli" şeklinde 5 ayrı bedelin ayrı ayrı ilan edilmemiş olması ile özelleştirilmiş
kurumların ve özellikle ülkemizde 21 dağıtrım bölgesinde (bölgesinde tekel olan) faaliyet gösteren
Dağıtım Şirketlerinin tüketicilere sundukları hizmetler; objektif kriterlerle performansları sağlıklı
değerlendirilememektedir. EPDK tarafından fayda/maliyet analizleri yapılmalı ve tüketicilerle
paylaşılmalıdır.
Milli Piyango`dan alınmayan vergi elektrik faturalarında %25 yakın olarak uygulanmaktadır (KDV,
enerji fonu, TRT payı, elektrik ve havagazı tüketim vergisi) ve bu da tüketiciler üzerine büyük yük
getirmektedir. TRT payı kaldırılmalı, diğer ve vergi ve fonların toplamı çok cüzi bir düzeye düşürülmelidir
Elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi ne ucuzluk, ne kalite, ne çevreyi koruma vb. gibi en
başta söylenen hiçbir argümanı doğrulanmamıştır, aksine halka pahalı, kalitesiz, çevreye saygısız
hizmetlerde artış getirmiştir. Bu nedenle, elektrik üretim, iletim ve dağıtım hizmetleri TEK elden ve
kamu tarafından yapılması gerektiğini tekrar vurguluyoruz.
Su, Isınma ve Elektrik Enerjisi en temel insan hakkıdır, her gün gelen çeşitli zamlarla yoksulluğun
derinleştiği ülkemizde devletin ve zorunlu hizmetleri veren sektörlerin elini halkın cebinden çekmesini,
zamların geri çekilmesini istiyoruz, ve diyoruz ki:
Salgın sürecinde işsizlerden, yoksullardan, yoksulluk sınırı altında yaşayanlardan ve asgari ücretle
geçimini sürdürmek zorunda olanların elektrik fatura bedelleri kamu tarafından karşılansın.
ELEKTRİK EN TEMEL İNSAN HAKLARINDAN BİRİDİR
KALİTELİ, UCUZ ve ÇEVRECİ OLARAK SUNULMALIDIR,
ELEKTRİK ÜRETİM, İLETİM, DAĞITIMI KAMULAŞTIRILMALIDIR
EMO İstanbul Şubesi
42. Dönem Yönetim Kurulu
*Dipnot: Madde 7 de yer alan işaretli fıkralar Odamızın ve kamuoyunun tepkileri sonucu EPDK tarafından 19 Aralık
2020 tarih ve 31339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yeni bir tebliğ ile;
7 nci maddesinin (2) fıkrası yürürlükten kaldırılmış, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (3) fıkra
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan
giderleri, dernek aidat giderleri ile bu Tebliğde sayılanlar dışında kalan ceza ve tazminat giderleri düzenlemeye esas
işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmaz.” Bu önemli bir kazanımdır. Burada kaldırılan %7 lik giderlerin, 2021
faturalarına başka adlarla veya doğrudan zam şeklinde yansıtılmayacağını düşünmek istiyoruz.
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42. DÖNEM
ÇALIŞMALARIMIZ

Çevrimiçi

KABLOSUZ AYDINLATMA OTOMASYON SİSTEMLERİ
Gökçen Kesgin Öztuğ'un sunumuyla Kablosuz Aydınlatma Otomasyon
Sistemleri başlıklı seminer 07 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 21.00`da
EMO İstanbul TV youtube kanalımızdan yayınlandı.
İzlemek için tıklayın

KENT VE EKOLOJİ
ÇMO İstanbul Şube Başkanı Meryem Kayan ile gerçekleştirdiğimiz Çevre
Mühendislerinin Gözünden Kent ve Ekoloji başlıklı söyleşi 16 Ekim Cuma
günü saat 20.00'da EMO İstanbul TV Youtube kanalımızdan yayınlandı.
İzlemek için tıklayın
18
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Çevrimiçi

42. DÖNEM
ÇALIŞMALARIMIZ

BEYOĞLU
Yazar Turan Akıncı ile gerçekleştirdiğimiz Yapılar, Mekanlar, İnsanlar; Beyoğlu
başlıklı söyleşi 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da EMO İstanbul TV
Youtube kanalımızdan dinleyebilirsiniz
İzlemek için tıklayın

YENİLENEBİLİR ENERJİ
Pref. Dr. Tanay Sıdkı Uyar ve Dr. Batu Varlık ile gerçekleştirdiğimiz Yenilenebilir
Enerji başlıklı seminer 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 21.00'da EMO İstanbul
TV Youtube kanalımızda yayınlandı
İzlemek için tıklayın
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42. DÖNEM
ÇALIŞMALARIMIZ

Çevrimiçi

YOGA
Şubemiz üyesi Ferruh İskenderoğlu ve Yoga Eğitmeni Simen Erol tarafından
gerçekleştirilen YOGA söyleşisi 13 Kasım 2020 Cuma güün saat 20.00'da
EMO İstanbul TV Youtube kanalımızda yayınlandı.
İzlemek için tıklayın

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ŞARJ CİHAZLARININ ÜRETİMİ VE
STANDARTLAR
Mustafa Serdar Şalcı tarafından gerçekleştirilen Elektrikli Araçlarda Şarj
Cihazlarının Üretimi ve Standartlar başlıklı seminer 16 Kasım 2020 Pazartesi
günü saat 20.00'da EMO İstanbul TV Youtube kanalımızda yayınlandı.
İzlemek için tıklayın
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42. DÖNEM
ÇALIŞMALARIMIZ

Çevrimiçi

ZEUGMA; Sanal Tur
Şubemiz üyesi Hakkı Kaya Ocakaçan tarafından gerçekleştirilen Zeugma
Antik Kenti ve Antep Zeugma Müzesi Sanal Turu 25 Kasım Çarşamba günü
saat 20.30'da Zoom üzerinden yayınlandı.
İzlemek için tıklayın

AYDINLATMA TASARIMINDA DOĞAL IŞIK
Aydınlatma Tasarımında Doğal Işık başlıklı seminerimiz, yüksek mimar ve
aydınlatma tasarımcısı Faruk Uyan'ın sunumuyla 19 Aralık 2020 Cumartesi
günü saat 20.00'da EMO İstanbul Youtube kanalımızda yayınlandı.
İzlemek için tıklayın
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42. DÖNEM
ÇALIŞMALARIMIZ

Çevrimiçi

FPGA NEDİR? NASIL YAPILMALI?
Şubemiz tarafından düzenlenen Mühendislik Geliştirme Seminerleri'nin ilki
11 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de FPGA Nedir? Nasıl Yapılandırılır?
başlığıyla Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ayhan tarafından verildi.
İzlemek için tıklayın

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ VE YAPAY ZEKÂ
Şubemiz tarafından düzenlenen Mühendislik Geliştirme Seminerleri'nin
ikincisi 17 Aralık 2020 Perşembe günü saat 20.00'da Elektrik-Elektronik
Mühendisliği ve Yapay Zekâ başlığıyla Dr. Öğr. Üyesi Figen Özen tarafından
verildi.
İzlemek için tıklayın
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Sube etkinlik
videolarını

youtube.com/emoistanbultv
adresinden takip edebilirsiniz.
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KOMİSYON YAZILARI
Sosyal İşler Komisyonu

Sisifos Miti (Sysifos)

SİSİFOS MİTİ (Sisyphos)
Şu yakışıklı Bellerophontes’in dedesidir. Bellerophontes Homeros’un İlyada destanındaki
kahramanı. Pegasus’un (beyaz kanatlı at) sırtında uçarak chimeira (üç başlı canavar,
Antalya Çıralı yanartaşı) adlı canavarı öldüren kahraman var ya… Sisifos onun dedesi
olur. Dede deyip geçmeyelim, hilebazların piridir. Çok zekidir. Hile ile kazanılan her türlü
başarıyı insan zekâsının bir zaferi olarak görür. Nedeni ne olursa olsun, kurnazlıkla elde
edilen her şeyi olumlu olarak karşılar. Hatta ölüme bile oyun oynadığından ötürü cezaya
çarptırıldığı söylenir.
Bir gün Tanrılar tanrısı Zeus, (kendisi çok zamparadır) bir kralın kızını kaçırmıştır. Bunu
Sisifos, kızın babasına jurnaller. Zeus bunu duyar ve çok hiddetlenir. Sisifos’a öyle bir ceza
verir ki…
Ceza, iri bir kayayı yuvarlaya yuvarlaya bir tepeye çıkarması istenir. Öldükten sonra da yer
altı ülkesinde sonsuza dek kalma cezası alır. Sisyphos iri kayayı ite kaka tepeye çıkarmaya
çalışır. Tepeye yaklaştıkça Sisyphos’un gücü tükenir, kaya tekrar geldiği yere döner. Taşın
geri yuvarlanacağını bildiği halde tekrar dener. Kayayı bir türlü tepeye ulaştıramaz. Bu
döngü sonsuza kadar devam eder.
Albert Camus, İkinci Dünya Savaşı yıllarında yayımladığı deneme kitabı Sisifos Söyleni'nde,
yaşamın anlamsızlığı, varoluşumuzun saçmalığı gibi intihara yönelen temaları, tarihin ve
edebiyatın belirli bazı kişilikleri üzerinden ele alır. Tahsin Yücel'in dilimize kazandırdığı eser,
XX. yüzyıl felsefe tarihinin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilmiştir. Tanrıların,
hep yeniden aşağıya yuvarlanacak olan taşı tepeye çıkarmakla cezalandırdıkları Sisifos,
cezasını bilinçli olarak kabullenmiştir, tekrar yuvarlanacağını bildiği halde taşı bütün
gücüyle yukarı taşır. Camus saçma kavramını işte bu noktada tanımlar: boşuna olduğunu
bildiği halde direnen insan. Yaşamın anlamı ancak, dünyanın saçmalığını ve yenilginin
daima tekrarlanacağını bile bile kötülüğe direnmek olabilir, insanlığa gerçek boyutlarını
ancak bu başkaldırı kazandırabilir.
Aslında hepimiz birer Sisifos’uz. Seçimlerde kazanamayacağını bildiğimiz halde “tıpış
tıpış” gidip hep ayni partiye oyumuzu kullanıyoruz.
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İşçi Sağlığı İş Güvenliği Komisyonu

Lüftü Mergen

PANDEMİ DÖNEMİNDE “HİJYEN VE
SİNİTASYON” EĞİTİMLERİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kararı ile; ülkemizde gıda üretimi ve perakende sektörü başta
olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerinde çalışanların; yemekhane, kantin gibi toplu
tüketim noktaları ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetleri çalışanlarının,
bu iş yerlerinin iş yeri sahibinin ve işletenlerinin 3 Ayda bir yaptırmak zorunda oldukları Portör
Muayeneleri hususu, 02 Kasım 2012 tarih ve 28103 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişiklik ile
kaldırılmıştır.
1593 sayılı Umumi Hıfzı Kanunu’nun portör muayeneleri (Gaita, boğaz kültürü, burun kültürü) ile
alakalı 126 ve 127’nci maddeleri değiştirilmiştir.
Bunların yerine çalışanların “hijyen ve Sanitasyon” eğitimi alması karara bağlanmıştır. Buna göre
Hijyen Eğitim Yönetmeliği 05 Temmuz 2013 tarihinde yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Meslek
liselerinde dönem dönem açılan 4 Saatlik eğitimle “Eğitim katılım belgesi verilmektedir. Ancak kanun
gerekli görüldüğü takdirde iş yeri hekimlerine hijyen eğitimi almış çalışanlardan portör muayenesi
isteme inisiyatifini de vermiştir. Pandemi döneminde bu eğitimler ve belgeleme aksamıştır.
Yapılan kanun değişikliğinde önemli olan nokta; 126’ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı
veya bir salgın hastalık çıkması durumunda, bu hastalıkla alakalı olarak gerekli incelemeler, analiz
masrafları iş yeri sahibi ve işletenlerce karşılanmak üzere ilgili kurumlar tarafından yapılır.
126’ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı hastalık çıkması durumunda doğacak hukuki bir
sorumluluk ile bu durumdan zarar gören kişi veya kurumların hukuki yol vasıtasıyla talep ettikleri
tazminat ve diğer ödemeler iş yeri sahiplerine ve işletmelere aittir.
Sonuç ve Önerler:
Pandemi döneminde, yukarıda belirtilen iş kollarında çalışan personel için, iş yeri hekimleri bulaşıcı
hastalık riskini sebep göstererek;
1. 3 Ayda bir portör muayenelerini yapılması,
2. Ayda bir Covid-19 testi yapılması sağlanmalıdır.
İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği uzmanları da konunun takipçisi olmalıdır.
Bu uygulamalar ile iş yerleri, iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları olası hukuki ve vicdan
sorumluluklarından kurtulmuş olacaklardır.
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Lüftü Mergen

PANDEMİ SÜRECİNDE EVDE
ÇALIŞMANIN GETİRDİĞİ SORUNLAR
1.

Alışkanlıkların değişmesi ve adaptasyon süreci:

Toplumda oluşmuş iş kültürü bir anda alt üst oldu. İnsanların bu süreçte uyum sağlamaları zaman
alacaktı.
Oyun kurucular 2 Yıl öncesinden ülke ve şirketlerinde “Evden çalışma” sistemini kurmaya çalışmışlardı.
Şirketler bu konuda toplantılar yaptılar. Yöneticilerini bilinçlendirdiler, yönergelerini hazırladırlar ve
uygulamalarına başladılar. Dolayısı ile pandeminin çıkması ile evden çalışma kültürüne adaptasyon
süreci basit bir şekilde atlatıldı.
Bizler gibi oyuncu konumunda olan ülkeler “Evde çalışma” sistemi şoku ile karşı karşıya kaldılar.
2. Evde çalışmanın uygulamada getirdiği teknolojik, psikolojik ve mali sorunlar:
a. Yöneticiler açısından:
- Otoriteyi kaybetme kaygısı,
- Personelin işine odaklanmayacağı ve evden verimli çalışmanın olamayacağı ön yargısı ve
kuşkuların oluşmasıdır.
b. Çalışanlar açısından;
- İş verimliliğinde düşme olduğu takdirde bu durumu yöneticisine izah etme tedirginliği,
- İşinden olma korkusudur.
c. Uygulamadan doğan sorunlar;
- Belli bir rutini oturtma zorluğu,
- Ekipler arası koordinasyonsuzluk,
- Evden çalışma konusunda deneyimli olamama,
- Meslek arkadaşları ile yüz yüze görüşememe,
- Sosyal temasın azalması,
- İş hayatında ulaşmak zorunda olduğu kişilere ulaşamama,
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Lüftü Mergen

- Evin ergonomik yapısının “Evden çalışmaya” uygun olmamasıdır.
ç. İş hayatı ve ev hayatının iç içe geçmesiyle iş, yaşam dengesi sorunları;
- İş hayatında verimli olma zorunluluğu,
- Aile içi beslenme ihtiyacının karşılanması,
- Aile içi sağlık sorunların çözümü,
- Çocukların internet eğitimini takip etmek,
- İnternet üzerinden gerçekleştirilecek haftalık veli toplantılarına katılmak,
- Evin bir bölümünü ofis, bir bölümünü eğitim amaçlı düzenlemek,
- Evin temizliği, tadilat, bakım onarım gibi ihtiyaçlarını gideriyor olmak,
- Pandemi öncesi aile büyüklerinden veya evde çalışan hizmetlilerinden destek alamamak,
- Sosyal mecra, Televizyon gibi dikkat dağıtacak unsurlar sebebiyle odaklanama sorunudur.
d. İhtiyaç duyulan teknoloji ve ekipman yetersizliği sorunları;
- Evden çalışma, insanları internete daha bağımlı getirdi. 2 Çocuklu 4 kişilik bir ailede en az 3
Tablet veya bilgisayar ihtiyacı doğdu.
- İnternet bağlantıları kaliteli, paketleri yüksek GB’lı ve mümkünse sınırsız olma zorunluluğu getirdi.
- Ofiste olması gereken yazıcı, hesap makinası ve teknolojik diğer malzemeler ihtiyaç duyuldu.
- Cep telefonların iş ve okul amaçlı kullanılması zorunluluğu doğdu.
e. Mali sorunlar;
- “d” Maddesinde belirtilen teknoloji ve ekipmanları almak, mevcut olanların seviyesini artırmak,
sayılarını çoğaltmak aile bütçesine ilave yük getirdi.
- Ofis ortamını oluşturacak mobilyaların temini ayrı bir mali yük getirdi.
- Ailelerin mutfak masrafları arttı.
- Birçok ailenin aylık gelirlerinde düşmeler oldu.
f. Psikolojik sorunlar;
- Yukarıda açıklanan tüm sorunların personel üzerinde yarattığı yıpranma,
- Sosyal ortamlardan uzaklaşmak,
- Kişisel bakım, kıyafet, alışveriş yapmak gibi olumlu psikolojik etkenlerden uzaklaşmak,
- Kapalı ortamda ve kısır bir döngü içerisinde yaşamak,
- Televizyon kanallarında olumsuz ve kalitesiz yayınlara maruz kalınması,
- Sosyal medyada sürekli dolaşan olumsuz haberlerdir.
3. Sonuç:
Evden çalışma insanları mutsuzluğa sürükledi, çalışma arzusu kalmadı.
Pandeminin bir an önce sonlanması dileğiyle,
Saygılarımı sunarım.
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Ücretli ve İşsiz Mühendisler
Komisyonu Üye Forumları

Komisyonlardan

EMO İstanbul Şubesi Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu üye forumları
gerçekleştirildi. İlki eylül ayında gerçekleştirilen forumların ikincisi 26 Ekim 2020
tarihinde yapılırken üçüncü forum ise 23 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Karşılıklı
fikir alışverişinde bulunulan toplantılara Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri de katılım
sağladı
Gerçekleştirilen forumlar, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi‘nin üye bilgilerinin
güncellenmesi kapsamında yapılan aramalar neticesinde derlenen sonuçlar üzerinden
ortak sorunları olan üyeleri arayarak meslek odasını, komisyon çalışmalarını anlatmak ve
tanışmak üzerinden ortaya çıktı.
Oda çalışmalarının, bileşenlerinin ve komisyon çalışmalarının anlatıldığı forumlarda
konuk üyeler eğitim süreçlerine dair görüşlerini aktardılar. Mezun olduktan sonraki
niteliksel gözlemlerin aktarılması ile beraber iş arama süreçlerine dair gözlemlerin de
paylaşıldığı forumlarda üyelerin Oda'dan beklentileri de getirildi. Şubemiz Yönetim
Kurulu üyeleri'nin ve konuk üyelerimizin görüşlerini paylaşarak zenginleştirilen forumlar
dayanışma ve oda çalışmalarına katılım çağrıları ile sonlandırıldı.
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Korona Komisyonu
Üye Forumu

Komisyonlardan

EMO İstanbul Şubesi Korona Komisyonu Forumu'nun ilki o14 Kasım’da gerçekleştirildi.
Etkinlik, komisyon başkanının çağrı sebebini detaylandırması ile başladı. Sonrasında
katılan üyelerimizle tanışıldı. Oda ve özelinde komisyon çalışmalarının anlatıldığı sözlü
sunumun ardından konuk üyelere söz verildi.
Konuk üyeler, gerek iş hayatında, gerekse yaşamın diğer alanlarındaki gözlemlerini
aktardılar. Ücretli- ücretsiz izin gibi uygulamalardan, işyerlerinde yaşanan dönüşümden
ve evde çalışmanın götürülerinden bahsettiler Odadan beklentilerini dile getirdiler.
Yönetim Kurulu üyeleri, davetli meslektaşlarımızın sorularına oda çalışma programı
ekseninde cevaplar verdiler. Foruma katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Cemil Kocatepe
de şube seçim süreci ve sonrasında yaşananları detaylıca aktarırken, pandemi sürecine,
özellikle dijital altyapı olmak üzere bazı konularda hazırlıksız yakalanıldığını fakat
yönetim kurulu ve personelin yeni döneme adapte olmakta zorlanmadığını belirtti
Komisyon üyelerinin de görüşlerini paylaşarak zenginleştirdiği forum, dayanışmanın
büyütülmesi, örgütlenme ihtiyacının daha belirgin olduğu, ve oda çalışmalarına katılım
çağrıları ile sonlandırıldı.
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Yapı Denetim Komisyonu
Video Konferansı

Komisyonlardan

Yapı Denetçilerin Sorunları ve Çözüm Yolları başlıklı yapı denetçileri genel toplantısı 10
Ekim 2020 tarihinde videokonferans yöntemiyle yapıldı.
Yönetim kurulu temsilcimiz Nihal Türüt ve yapı denetim komisyonu tarafından
yönetilen toplantıya 22 kişi katıldı. Toplantı sonucunda, yapı denetçiler için asgari ücret
belirlenmesi, alınamayan ücretler için çözüm üretilmesi, ilgili bakanlıkların ücret ve diğer
konularda denetimini sıklaştırması, meslek odamızın da denetimler konusunda daha
aktif olması talep edildi.
EMO bünyesinde bir yapı denetçi havuzu oluşturulması, tekniker ve teknik öğretmenlerin
de yapı denetçiliği yapması konusundaki şikayetlerin takibi gibi öneriler getirilirken, yapı
denetçilerin de iş takibi konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda görüşler
belirtildi. Denetleme sorumluluk alanının 1,5 katına çıkarılması da sorun edilen başka bir
konu oldu.

30

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Aralık 2020

Sizi Merak Ediyoruz?

ANKET

2020 yılında yaşananlar bize üyelerimizle iletişim kurmanın farklı imkanlarını sunarken
bir yandan da bu iletişimin önemini de fark ettirdi. Şubat ayında gerçekleştirilen şube
yönetim kurulu seçimlerden sonra bir araya gelen yönetim kurulumuz, önüne ilk işlerden
birisi olarak üye bilgilerinin güncellenmesi çalışmasını koydu. Bu bilgiler üyelerden gelen
dönüşler ve başvurularla sık sık güncellenmekteyken tüm üyeyi kapsayacak şekilde
planlanması ve uygulanması da odamız tarihinde yapılan ender bir çalışmadır. Bunu
meslek odasının teknik bir çalışması olmasının ötesinde yorumladığımız için olağan üye
bilgilerinin yanısıra ek sorularla bir anket düzenledik.
Bu anket kapsamında size ulaşılamadıysa ….. linkinden ankete ulaşıp cevaplamanızı rica
ederiz.
Başlarken…
Üye bilgilerinin güncellenmesi kapsamındaki tartışmalarımız sürerken 11 Mart’ta gelen
ilk resmi Covid vakası ile beraber, üyelerimizin bu süreçten ne kadar etkilendiğini de
öğrenmek istedik. Ayrıca çeşitli sokağa çıkış yasakları ile beraber bundan mağduriyet
yaşayan 65 yaş üstü üyelerimize ulaşmak öncelik kazandı. Bu yaş aralığında görünen
2 bine yakın üyemizi, personelimizin de çok kıymetli desteği ile aradık. Odamızca
desteklenebilecek ihtiyaçlarını sorduk. Zor bir dönemde aranmış olmanın verdiği
mutluluğu bizle paylaştılar.
Pandemi dönemine özgü mesai döneminin programlanması üzerine, üye anketini
yapacak olan bir çalışma grubu oluşturduk. Aynı zamanda müsait olan yönetim kurulu
üyerlerimiz de görev alarak onlarca arama gerçekleştirdiler. Yapılan aramalarda anket
sorularının cevapları alınırken, üyelerin görüşlerini de dinleyerek çalışmalara dair
fikirlerimizi genişletmekte çok fayda gördük.
Arama çalışmalarında soruları netleştirirken bir diğer gayemiz de pandemi sürecinin
emekçi mühendislere etkisini de anlamaktı. Bu döneme özgü çalışma koşullarının
(ücretli-ücretsiz izne çıkarılma vb) ilk elden işçi mühendisleri etkileyeceği ve halihazırda
büyük bir gerçeklik olan işsizliği de artıracağı ve daha zorlu iş koşullarını dayatacağını
ön görmek için uzman olmaya gerek olmadığı açık.
Ara dönemi değerlendirirsek
Anketi doldurmuş olan okurlarımızın da göreceği üzere, üyemizin kişisel iletişim
bilgilerinin yanısıra çeşitli sorular yönelttik. Bu soruların kapsamlı analizini anket çalışması
tamamlandığında kamuoyuna duyuracağız. Bu yazının hazırlanması süreci öncesinde
verisi çekilen 2150 kişilik sonuçlar değerlendirildiğinde üye tabanımızın %81 lik kısmının
ücretli çalışan veya işsiz olduğunu görüyoruz. Emekli olduğunu belirten üyelerin sayısı
az olduğu için o grup içindeki oranın tüm orana etkisi belirleyici olmayacaktır. Burada
emekli olup da çalışmaya devam eden üyelerimiz ise her dört emeklide bir kişiye denk
gelmektedir. Bu oranın yıllar geçtikçe artıp artmayacağı (emekli olmanın zorlaşmasıyla
beraber) görülecektir.
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Kendi Mesleğinizi mi Yapıyorsunuz?
İlgili görselde de görüldüğü üzere üyelerimizin
çoğu kendi mesleğini yapmaktadır.

Pandemi sürecinde işyerinizde yeterli
önlem alındı mı?
Cevap alabildiğimiz üyelerin çoğu işyerlerinde
yeterli önlem alındığını düşünmektedir.
Buradaki
cevaplar
üyemizin
kendi
değerlendirmesi olduğu ve salgın dönemlerine
özgü önlemleri de süreçle beraber öğrendiğimiz
için pandemi süresi sonundaaynı soru ile
yeniden üyelerimize gitsek farklı sonuçlar
alabiliriz.

32

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Aralık 2020

ANKET

Sizi Merak Ediyoruz?

Koronavirüse yakalanma oranı
Mayıs ayından yaz sonuna kadar olan verileri
şu an değerlendiğimiz için Covid kapsamında
test yaptırıp da pozisit netice alan 6 kişiyi
görüyoruz.
Ayrıca
üyelerimiz,
birinci
derece yakınlarından 45 kişinin hastalığa
yakalandığını belirtti. Anket çalışması
sonuçlandığında iki oranın kıyaslanması adına
bu verinin önemine dikkat çekmek isteriz.

Sigorta
priminiz
maaş
miktarının
üzerinden mi yatıyor?
Üyelerimizin içinde sigortası maaş mitkarı
ile orantılı olarak yatmayanların olması bu
konudaki denetimsizliğin ve elden maaş
almanın devam ettiğini göstermektedir.
Ücretsiz izin kullandırılması, ücretli izinlerede
gelecek senenin de izinlerinin kullandırılması
gibi uygulamaların yanı sıra emek cephesi için
bir diğer esaslı mücadele alanı da bu olmalıdır.
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Üye Aramaları Devam Ederken
Yukarıda görmüş olduğumuz veriler bizler için bir anket verisi olmaktan ötedir. Üyelerimiz
iş bulabildilerse bir çok sorunla yüz yüze kalmaktadır. Ayrıca işsizlik de azalmamakta
aksine gençler arasında yaygınlaşmaktadır. Pandemi sürecinin başlamasından çok kısabir
süre sonra kurmuş olduğumuz Korona Komisyonu gerek soruların hazırlanmasında
gerekse Kasım ayında yapmaya başladığı üye buluşmaları ile salgın üzerine üyelerin
görüşlerini almaktadır. Ayrıca Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonumuz da
anket dönüşlerinden gelen bilgiler eşliğinde üyeleri gruplayarak (işsiz – ücretli vb) geri
aramalar gerçekleştirmekte ve üyeleri komisyon toplantılarına davet etmektedir. İşsizlik
ana gündemli forumlara, arandığından işsiz olduğunu belirten üyeler çağrılmış ve oda
çalışmaları da aktarılmıştır.
Bu forum çalışmaları da ihtiyaçlar dahilinde yeni formatlarla devam ettirilecektir. Anket
çalışmasını özgül kılan diğer bir unsur da verileri bir sayısal çokluk olarak görmek değil
aynı zamanda ona dair iş geliştirmek de olmaktadır. Forumlara gerek avukat gerekse
sendikal destek sağlamak isteyenlerin dayanışmasına açık olduğumuzu belirtiriz.
Sonuç olarak
İlk olarak 2150 kişiyi içeren verileri çekerek detaylandırmaya çalıştık. Şu ana kadar olan
bilgiler, anket çalışması sonucunun gerek odamız gerekse TMMOB için önem arz ettiğini
göstermektedir. Arama çalışmalarının tamamlanmasıyla tüm sonuçlar ilgili kamuoyu
açıklanacak ve çalışmalarımız da bu kapsamda şekillendirilecektir.
EMO İstanbul Şubesi
42. Dönem YK Adına
Özgür CELBİŞ
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NKP

Nükleer Karşıtı Platform

#TorbaYasayıGeriÇek

Basın Açıklaması
31TEkim 2020

#TorbaYasayıGeriÇek*
Nükleer Karşıtı Platform (NKP) ve Ekoloji Birliği Bileşenleri, 31 Ekim 2020 tarihinde, enerji alanında
düzenlemeler içeren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda
kabul edilen, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi’ne karşı, bulundukları şehirlerin meydanlarında eş zamanlı kitlesel basın açıklamaları yaptı.
Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) 2006 tarihinden bu yana sekretaryasını yürüttüğü NKP
Bileşenleri, Ekoloji Birliği Bileşenleri ile çok sayıda sivil toplum kuruşuluşu ve siyasi partilerin
katıldığı basın açıklamaları gerçekleştirildi.
İktidar tarafından 5 Ekim 2020 tarihinde, TBMM Başkanlığı’na sunulan, 13 Ekim 2020 tarihinde
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun kurduğu alt
komisyon toplantısında görüşülmeye başlanan 21 Ekim 2020 tarihinde ise TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilen, Elektrik Piyasası Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin maden ve enerji şirketlerine sınırsız
imtiyazlar getirmesine tepki gösteren çevre örgütleri yaptıkları açıklama
Açıklamalarda, maden ve enerji şirketlerine bir takım ayrıcalıklar öngören ve doğayı tamamen
savunmasız bırakacak, ekolojik yıkım ve talanın önünü açacak olan Kanun’un kamu yararı
taşımadığına dikkat çekilerek,kanun teklifinin geri çekilmesi istendi.
DİPNOT: *Bu TORBA YASA, NKP, Odamız, paydaşı meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri ile çeşitli
platformların, halkın tepkisine rağmen 25 Kasım 2020 de AKP-MHP milletvekillerinin oyları ile Meclis'te onaylanmış
ve 2 Aralık 2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
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TMMOB

İzmir Depremi
İlk Gözlem Raporu

İzmir İKK

30 Ekim 2020 İzmir Depremi İlk Gözlem Raporu
30 Ekim 2020 tarihinde saat 14:51’de, Seferihisar körfezi açıklarında, Kandilli
Rasathanesi verilerine göre moment büyüklüğü 6.9 olan bir deprem meydana gelmiştir.
Deprem merkez üssüne en yakın yerleşim Seferihisardır. Deprem, İzmir merkezine
yaklaşık 70 km uzaklıkta meydana gelmiştir. Seferihisar ilçesinin kıyı kesiminde deprem
nedeniyle tsunami oluştuğu rapor edilmiştir. Sığacık bölgesindeki taşkın nedeniyle bir kişi
yaşamını yitirmiş ve ciddi maddi hasar oluşmuştur. Bunun yanında ilimizin tüm merkez
ilçelerinden çeşitli bina hasarları tespit edilmekle beraber, yıkımlar ve ağır hasarlar, kalın
alüvyon tabakalarının yer aldığı Bayraklı ilçesinin bazı mahallelerinde yoğunlaşmıştır. Bayraklı
ilçesinde yıkımların yoğunlaştığı bölge Şekil 1’de sarı renk ile işaretlenmiştir. Bu rapor,
aşağıdaki bölgede yapılan ilk 24 saatlik gözlem ve mülakatlara dayanmakla birlikte önümüzdeki
sürecin planlanmasına ışık tutması amacıyla hazırlanmıştır.

Şekil 1: Depremde yüksek hasar alan ve önrapor gözlemlerinin dayandığı bölge

Yapılan saha gözlemlerinde, yıkıma uğrayan ve ağır hasar alan binaların genellikle 8 kat
mertebesinde olduğu gözlenmiştir. Değerlendirilen bölgedeki kısmi ve tamamen yıkılan binaların
sayısı 12’dir. Bu 12 binanın tamamının ruhsat tarihinin 1999 öncesi olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan mülakatlarda yapılardan önemli bir kısmının kooperatif olarak yapılan ve yapımı uzun
yıllar süren binalar olduğu bilgisi alınmış, ruhsat bilgilerinde de yapı ruhsatı ve yapı kullanma
tarihleri arasındaki uzun süre dikkat çekmiştir.
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Şekil 2: Yıkılan binaların konumları

Yine yapılan bir mülakatta, kısmi yıkıma uğrayan bir binanın sakini, 2005 yılında
meydana gelen Seferihisar depreminde yapıda hasar oluştuğu ve yüzeysel tamirat yapıldığı
bilgisi alınmış olup konuyla ilgili herhangi bir resmi kayıt yoktur.
Bunun yanında yıkılan yapıların bir çoğunun zemin katlarının dükkan ya da otopark
amaçlı olarak kullanılan alanlar olduğu gözlenmiştir.
Yıkılan Binaların Göçme Tipleri
Sandviç Tipi Göçmeler
Yıkılan binaların 5 tanesinin sandviç tipi, döşemelerin birbiri üzerine oturmasıyla
oluştuğu görülmüştür. Bu tip bir göçmede, göçme nedeni malzeme eksikliği/uygunsuzluğu, güçlü
kolon zayıf kiriş prensibinin uygulanmaması, yetersiz eleman dayanımı, yumuşak kat veya
uygulama hatası gibi nedenlerin bir veya birkaçının göçme nedeni olması mümkündür. Detaylı
incelemeler bu aşamada mümkün olmadığından kesin bir neden belirtmek mümkün değildir.
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b)

a)

c)

Şekil 3: Sandviç tipi göçen yapılardan bazıları

Alt Katlarda Kısmi Göçmeler (Düşeyde kısmi göçme)
Daha önce belirtildiği gibi yıkıma uğrayan yapıların bir çoğunun zemin katları dükkan ve
otoparklardan oluşmaktadır. Zemin katlarda yatay rijitliğin üst katlara göre zayıf olmasının
sonucu olarak yumuşak kat temelli göçme mekanizmaları oluşmuştur. Şekil 3-a‘da görüleceği
üzere alt katlarda kolon kiriş bağlantılarının koptuğu görülmektedir. Bina sakinleriyle yapılan
bazı mülakatlarda dükkanlarda yapısal sisteme müdahale edildiği söylense de konuyu
destekleyecek kesin bir bilgi mevcut değildir.
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a)

Şekil 4: Alt katlarda göçme görülen bazı binalar

b)

Yatayda Kısmi Göçme Hasarları
Yıkıma uğrayan binaların bir tanesinde muhtemelen kenar düşey taşıyıcı eleman veya
elemanlarda zayıflık, yanlış tasarım veya üretimin sonucu bir göçme görülmektedir.

Şekil 5: Planda kısmi göçme görülen bir yapı

Ağır hasar alan binalar
Bölgede yıkıma uğrayan binalar dışında ağır hasar alan birçok yapı gözlenmiştir.
Dışarıdan en çok gözlenen hasarlar Şekil 6 ’da gösterilmiştir. Kolonlarda kabuk atması ve donatı
eğrilmesi sıkça görülmüştür. Şekil 6 a ve c de donatı eğrilmeleri görülmektedir. Fakat b ve c
şeklinde görülebileceği üzere asma tavan veya kaplama bulunan bölümlerde hasarların tespitinde
ilgili kaplamalar kesinlikle kaldırılmalı ve hasar derecesi tespitinde yüksek dikkat
gösterilmelidir. Sıkça görülen bir diğer hasar ise kolon kiriş birleşimlerinde çatlak ve mafsal
oluşumlarıdır. (Şekil 6 -c)
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b)

a)

c)

Şekil 6 : Çevre binalardan hasar görselleri

Bazı binalarda, düzgün oturma gözlenmiştir. Oturmalar 5-10 cm olarak ölçülmüştür.
Yapısal hasarlar yanında bir çok yapıda bölme duvarlarda devrilme, çatlaklar vb. hasarlar
gözlenmiştir. Özellikle dış duvarlarda meydana gelen kısmi göçmelerin artçı depremler ile
devam etmesi durumunda tehlike yaratmaması için gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Kalın alüvyonel tabakalar(Bayraklı özeli 260 m.) özelinde basen(ova) etkisi, depremin
merkezi bu alanlara uzak olsa da, İzmir özelinde asıl yıkıcılığı sağlayan zemin davranışının
yapıya etkisi olarak görülmektedir. 19.09.1985 tarihinde gerçekleşen Mexico City depremi
bunların örneklerinden biridir. Gerekli önlemlerin alınmaması veya durumun anlaşılamaması ile
Şehir merkezi içerisinde kendisini gösteren Tuzla ve İzmir faylarında oluşacak benzer veya daha
büyük bir deprem, bu bölgeye bu kapsamda daha büyük zararlar verebilecektir.
Güvenli yapı tasarımında zemin parametrelerinin önemi yadsınamaz. Bayraklı İlçesinin
bazı mahalleleri büyük oranda kalın alüvyon tabakaları üzerinde yer almaktadır. Parsel bazında
düzgün etüdler dışında spesifik davranışın etkisi yerel olarak mutlaka incelenmeli ve yapı
etkileşimi baştan sorgulanmalıdır. Yine zemin etüdlerinde tüm aşamaların kamusal denetimi
yapılması önem arz etmektedir.
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Önümüzdeki Yakın Sürece Dair Notlar ve Tavsiyeler
Bölgede yapılan gözlemlerde, birçok binada ağır hasar olduğu, bir kısmında ise hasarların
taşıyıcı olmayan elemanlarda olduğu fakat yapısal elemanların sorunlu olmadığı görülmüştür.
Fakat vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi için detaylı hasar tespit çalışmalarına
başlanmalıdır. Nitekim sürecin uzaması hem hırsızlık hem de çeşitli sosyal problemler
yaratmakta, bir yandan da insanların güvensiz binalara girmesine neden olmaktadır. Sahada ağır
hasar gören bazı binaların dış cephesinde mantolama olduğu tespit edilmiş ve hasarın dış
cepheden gözlenemediği görülmüştür. İç mekanlarda ise kaplamalar ve yer yer asma
tavan/alçıpan nedeniyle taşıyıcı sistem gözlenememektedir. Hasar tespiti için görevlendirilecek
kadrolara bu kaplama ve örtüleri açabilecek ekipman verilmelidir. Unutulmamalıdır ki can
kayıplarının artmaması için tespitler titizlikle gerçekleştirilmelidir. Bunun yanında hasar tespit
çalışmalarında öncelikli bölgede olmayıp hasar almış binalar için bir ihbar hattı oluşturulması
önemlidir.
Sonuçlar
Yer seçiminden başlayarak imar planlarının afet riskine göre hazırlanması önem arz
etmektedir. İçinde yaşadığımız binaların tasarım, inşaa, denetim ve bakım süreçlerinin rant
amaçlı yaklaşımlarla sürdürülmesi, depremlerin yıkıcı sonuçlarla karşımıza çıkmasına neden
olmaktadır.
Depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar tasarlamanın, üretmenin, deprem hasarları
ve can kayıplarının azaltılmasının bilinen tek yolu, mühendis, mimar ve şehir plancılığı
hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Bu çerçevede;
Denetimsiz ve kaçak yapılaşmaya derhal son verilmelidir.
İmar afları yasaklanmalıdır.
İmar barışı adı altında ruhsatlandırılan tüm ruhsatlar iptal edilmelidir.
Mevcut yapı denetim
denetimlerini kapsamalıdır.

sistemi,

zeminle

ilgili

mühendislik

çalışmalarının

arazi

2011 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konulan “Ulusal Deprem Stratejisi
ve Eylem Planı” geciktirilmeden uygulamaya konulmalıdır.
Başta Hastaneler, Okullar ve Kamu binaları olmak üzere kentimizdeki tüm kaçak, imara
aykırı ve deprem riski içeren yapıları tespit etmek için il genelinde bir envanter çalışması
yapılmalıdır.
İzmir Deprem Master Planı yenilenmelidir.
Tüm paydaşlarla birlikte il genelinde öncelikli risk grubunda yer alan yapıları
belirleyerek, bu yapıların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması sağlanmalıdır.
Yapı tasarım, üretim ve denetim süreçlerinde TMMOB’a bağlı meslek odalarını devre
dışı bırakan uygulamalara son verilmelidir.
Odaların mesleki denetim faaliyetleri üzerine konulan engeller kaldırılmalı, Yerel
Yönetimler bu konuda üzerlerine düşenleri eksiksiz yerine getirmelidir.

Tüm çabamızın “yaşanabilir kentler” olduğunu ve depremin yıkıcı
etkilerini azaltma yönünde kararlı adımlar atılması gerektiğini bir kez daha
7
hatırlatıyor, bu konuda yapılacak tüm çalışmalarda meslek odaları olarak
işbirliğine hazır olduğumuzu tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu

Odanıza Hoşgeldiniz

Yeni Üyelerimiz

1954 yılından bu yana mesleğine, onuruna ve
ülkesine sahip çıkan odamızın yeni üyelerine
aramıza hoşgeldiniz diyoruz.
EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
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Yeni Üyelerimiz
SİCİL
78876
78882
78883
78884
78885
78886
78939
78940
78944
78945
78946
78947
78954
78955
78959
78960
78964
78965
78966
78968
79020
79030
79056
79057
79059
79060
79066
79067
79099
79105
79112
79116
79141
79156
79159
79166
79197
79206
79207
79208
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ADI SOYADI
ALPER YİĞİT CAN
ZEYNEP ADİLAY EKİCİ
MUZAFFER İNCE
FURKAN ŞENOL
ALİ ERAY BAŞARAN
EZGİ NUR ESER
OZAN ERCAN
BERAT FURKAN DEMİRKAYA
EGEMEN KALLENCİ
ALİ BARKIN ÖNSOY
ZEYNEP ALP
YİĞİTCAN MALİK
KÜBRA ÖZALP
TAYFUN METİN
İBRAHİM ŞAHİN
MURAT MÜRTEZA
SEDA KARAHAN
İBRAHİM KARTAL
MEHMET EMİN ŞAHİN
ELİF GÖKDEMİR
NAZIM KESER
CEYNUR AYDIN
ERGİN NESİL
YILMAZ USTA
NECMETTİN YAMAK
METİN SUNA
MEHMET FATİH VAHABOĞLU
ALİ FIRAT ÜÇRAK
BERKAY ERGEN
KEREM İZGÖL
KÜBRA KIZILDAĞ
ANIL BERK ÇİÇEK
KADİR ALTINBAŞ
UĞUR ŞAHİN
SEYFİ YAZICI
FURKAN NEBİ UYAR
FATMA ALİYE CÖMERT
ENES DURSUN BAŞ
MELİHA GÜZEL
YASİN KAAN YILDIZ
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Odanıza Hoşgeldiniz
SİCİL
79209
79210
79211
79221
79223
79224
79243
79245
79253
79254
79255
79256
79268
79269
79280
79295
79299
79301
79302
79303
79304
79305
79306
79307
79309
79310
79329
79336
79338
79340
79346
79347
79348
79349
79353
79355
79356
79357
79361
79362

ADI SOYADI
SERCAN DİKDERE
YAĞIZ CAN EVRENOS
KEMAL YER
ARDA VAR
SÜLEYMAN ERDEM MINGIR
YUSUF AHMET BAL
HAKAN DEMİRCİ
FADIL YÜKSEL
SEZER YÜKSEL
KADİRCAN UZAN
CAN TEZCAN
SUPHİ ÇATİ
RIFAT USLU
GÜROL BULUT
BİLGE PAKER
YASİN BÜZGÜLÜ
CEM SABAY
HAKAN BURAK BALAMİR
RAMIZ SANDIKÇI
ÖZGÜR ERGÜN
KÜRŞAD KAAN ATİLLA
NEVZAT NALBANTOĞLU
FURKAN AVCU
MEHMET YUSUF BAKIR
ALİ ÇELİK
FATİH GAYGISIZ
HACER AKSOY
RAŞİT ŞİRİN
ALAATTİN CAN KAZOVA
ADEM ACAR
ERKAN SOYLU
RABİA BELGİN ATA
FATİH ÇELİK
BURAK KILIÇ
FURKAN TAŞ
TUNAHAN ÜZEN
ARİF KURŞUN
SERKAN YAMAN
VOLKAN ÜSTEK
BERKAN AKSU
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Yeni Üyelerimiz

Odanıza Hoşgeldiniz
SİCİL
79384
79400
79434
79435
79436
79437
79446
79462
79463
79465
79505
79526
79529
79552
79553
79564
79610
79611
79612
79613
79614
79615
79617
79618
79622
79626
79651
79652
79654
79669
79683
79695
79698
79742
79743
79744
79745
79746
79747
79748
79749
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ADI SOYADI
MUHAMMET ERTUNÇ
MURAT AK
DOĞUŞ ALINMAZ
GÜNEŞ KAMBER KANER
AYŞENUR SEKİN
MEHMET KENANOĞLU
MURAT TUNÇ
ŞAKİR ARSLAN
ZAFER GÜREŞ
OSMAN GENÇOĞLU
MUSTAFA ÇAMAŞ
FAHRETTİN OZAN ONAT
CEM YÜNEY
MEHMET NASUHCAN TÜRKER
FARUK SANCAKDAR
AHMET ORHAN
YILMAZ ALTUNTEPE
ÖMER AKÇALI
EMRE ERYILMAZ
AHMET YAVUZ
MUSTAFA AFŞİN YURDÜRÜN
RAMAZAN BAYRAM
MUHAMMED AYKAÇ
YUNUS EMRE ALAYBAY
ÖNAL İÇYER
ÜMİT KARAKOÇ
DOĞUKAN ÇELİK
AHMET DÜNDAR
OSMAN KUYUCU
GAMZE YİĞİT
BERK CISDIK
MİRAY KESKİN
YUSUF ÇENGEL
ENES ÇAKALOĞLU
KALENDER ONUR AKKUŞ
HASENA ŞAHİN
CİHAN ELİBOL
EMİNE GÜL YILDIZ
DERSİM KAYA
MAHMUT KIZILÇINAR
KEMAL SONGUR
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SİCİL
79750
79751
79752
79753
79754
79755
79757
79758
79789
79802
79803
79804
79805
79806
79807
79808
79809
79810
79818
79819
79820
79821
79822
79823
79829
79835
79839
79845
79849
79850
79858
79859
79944
79946
79947
79948
79949
79961
79978
79979
79980

ADI SOYADI
ALPEREN DÜNDAR ADAŞ
BURAK YAR
MUSTAFA YALÇIN
ONUR GÜNDÜZ
ALİ GÜNEY KASAPÇOPUR
ENES TOPUZ
MAZLUM DAĞ
HASAN BAKİ
BURAK BAYRAK
MURAT KARAGÖZ
HANDE ÖZÇELİK
CENGİZHAN ÖNCE
ERCAN YALÇIN
KAAN SEVÜK
GAMZE BİRSEN
EMRE ÖZTÜRK
ÜMİT YOLERİ
ÖMER TALHA CANLI
SÜLEYMAN ACAR
AHMET EREN ÖZTÜRK
FATMA KARABULUT
BATURAY AKKÖY
TUĞRULHAN GAZİOĞLU
BUSE ERGÜL
YİĞİT CAN YALAZAY
METİN ALTUN
SERHAT GÖREN
GÜLER AKBULAT
ARİF TURAN
FERHAT KARAMAN
ALİ GÜMÜŞ
RAMAZAN AKSOY
MÜCAHİT BİLAL BAHAR
AYDIN KESER
CAN ÜSTÜNER
TOLGA ERKAN
MERVE MEMİŞ
BÜLENT ÖRÜN
SALİH VAHİT GÜREL
İRFAN SERHAT KAYNAK
ÖMER KÖK

Yeni Üyelerimiz
SİCİL
80002
80003
80004
80006
80020
80023
80024
80060
80061
80062
80063
80064
80065
80068
80069
80070
80087
80088
80092
80117
80118
80119
80167
80182
80196
80198
80199
80200
80201
80202
80203
80204
80205
80241
80243
80244
80251
80286
80287
80288
80322
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ADI SOYADI
ERHAN AY
SERTAÇ ÇALIŞKAN
ALP EREN ÖZÜN
BERKE ÖZVEREN
HAZAL SAYGILI
MUSTAFA MERT CANLI
ADEM FURKAN AKYİĞİT
HAYDAR MERAN
SELCAN ÖZER
AHMET KELEŞ
OĞUZ DÜZTAŞ
OĞUZHAN BUBO
HATİCE BULUT
BERKAY GÜLTEKİN
VOLKAN PAYASLI
SERVET GÜMÜŞ
CANER GÜLDEMİR
TALHA UYGUN
ÖZER GELEN
SÜLEYMAN TATAR
AYTEKİN YÜKSEL
MEHMET NURİ YEŞİLKAYA
SERCAN ALGÜL
MEHMET YILDIZ
IŞINSU TAŞDEMİR
DESTAN CANIPERK
ÖZGE KAYA
GÜLSÜM ARI
HÜSEYİN ANIL KENAR
UĞUR TAMBAŞ
MUHAMMET TABAKOĞLU
CANİP CAN BAYRAM
HALİL UCARI
SENAR DÖNMEZ
İSMAİL CENGİZ
İSMAİL CAN DEMİRAY
VELİ ZENGİN
HAKAN KİREZÇİ
AYKUT ÇABAŞ
MEHMET GÜZEL
ELVAN GÜLBAĞ
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Odanıza Hoşgeldiniz
SİCİL
80325
80328
80333
80386
80387
80388
80390
80392
80393
80394
80395
80396
80397
80398
80399
80400
80401
80402
80403
80404
80408
80418
80419
80465
80466
80495
80509
80510
80511
80512
80513
80514
80523
80527
80555
80556
80558
80559
80560
80561
80562

ADI SOYADI
EYÜP ENGEL
HABİB ŞEN
HATİP BAŞARAN
MEHMET YILDIRIM
İLKER UZUNOĞLU
ENGİN ARTUK
ENES MENSUR
EMRULLAH BUDAK
OSMAN KORKAÇ
ŞEYMA BETÜL GÜL
EGE BAŞAK
ONUR KARAKOÇ
ENES AKYİĞİT
ARDA TANRIVERDİ
DİCLE YEŞİM YILDIZ
YUNUS KARAGÖZ
MERT ÖZLER
UTKU KORKMAZ
ŞEHMUS BAKIR
SELMAN BEBEK
MEHMET CİHAD DAŞ
HALİL İBRAHİM DELİKANLI
SATILMIŞ KÜÇÜK
EZGİ AYRAL
CEM DENİZ SAYINER
FURKAN ÇEVİK
DENİZ DURAK
ABDULLAH GÜL
ABDURRAHMAN ÖZCAN
MEHMET ALTUĞ
İSMAİL İLBAK
SELÇUK EMİN TUNCAY
ERCAN SÜREN
ŞÜKRÜ ELĞAY
ARMAN SARİ
ALPEREN MURATHAN ELYAGUT
ÖZGÜR KAYHAN
ALİ GÜÇLÜ
HAZAR KELAMİ
MURAT GÜRKAN
BÜNYAMİN TEKE
Aralık 2020

Yeni Üyelerimiz
SİCİL
80563
80564
80565
80566
80567
80604
80626
80627
80628
80629
80643
80644
80645
80646
80647
80648
80649
80650
80651
80652
80694
80713
80715
80716
80717
80718
80719
80720
80721
80722
80723
80724
80726
80729
80730
80731
80734
80763
80780
80781
80782
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ADI SOYADI
OĞUZ KAAN POLAT
BARAN TENSİ
OSMAN METEHAN AYDIN
HAYRİ SEFA AYDIN
TUNCAY TAŞHAN
ÖMER KÖKSEL
METEHAN CEBECİ
MUSA ŞAHİN
AYLİN ÇAKMAK
YAMAN RAJAB
SERDAR ÇAM
MÜMİN ZEYNİ
DENİZ KÖSE
ONUR SEZER
ALİ KÜÇÜK
MUSTAFA BARTU ALTUNTAŞ
İRFAN ÇETİNKAYA
ENES SERKAN ŞENGÖZ
AHMETCAN ONSEKİZ
TUNCAY AKÇİÇEK
YUSUF ŞAHİN
EMRAH CEYLAN
OZAN AYAZ
FERHAT AVŞAR
BURCU KÖSE
GÜNGÖR CEYHUN
GÖZDE NUR TOPÇUOĞLU
MEHMET ALİ GÜNGÖRMÜŞ
UĞUR UÇAR
NESRİN BULDUKOĞLU
GÜNTER ERDEM
EKREM ERENAY TURAN
ONUR KOCA
HAKAN KARABULUT
MUAMMER SAKCİ
OĞUZHAN GÜNSEL
EMRE BURAK GÜL
ONUR AKBIYIK
ÖZGE ÖZDAMAR
FİKRET EMİRHAN ÇEVİK
FEHMİ DENİZHAN

Odanıza Hoşgeldiniz
SİCİL
80783
80810
80811
80812
80813
80814
80815
80816
80817
80824
80873
80944
80977
80978
80979
81006
81007
81008
81009
81010
81011
81012
81013
81038

ADI SOYADI
SEMİH AL
MUSTAFA KESTİRMECİ
SÜLEYMAN ARIKAYA
BURAK BULUT
ERENCAN EREN
HASAN SIRMACI
BERKAY AKÇEKEN
RAMAZAN YILDIRIM
ERCAN SALİHOĞLU
SARPER ÖRNEK
OSMAN SİNAN BIYIK
YUSUF TEKTAŞ
ALİ TUNÇ
SAMET TÜRK
HASAN DALGIÇ
YUNUS EMRE ARAT
DEVRİM KARACA
SEYDİ ÇIPLAK
YUSUF UĞUR DURAN
MEHMET KUTULMAN
MEHMET TARIK ERCÜMEN
AHMET ÖZBEK
MEHMET DOĞAN ADSAY
HAKAN KALAYCI
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Unutmayacağız

Süleyman Servet
Kumsal

GÜNÜ GELDİĞİNDE TAŞIN ALTINA ELİNİ SOKMAK
Selçuk ESEN
Kapıya mühür vuranların bir gün içeriye girip
bu listeleri, satış için getirdiğimiz kitaplarımızı
ve buna benzer aslında hiçbir şekilde suç
olmayacak şeylerden oluşanları alıp, bunları
delil diye kullanarak, akla gelmeyecek sıkıntı
yaratma ihtimalleri hepimizi huzursuz ediyor.
Listelerde ismi olan ve bundan haberi bile
olmayan insanların düşebileceği sıkıntıların
bilinmeyen boyutu.
Çözüm arayışları bu önemli konu etrafında
şekillenmeye ve herkesi rahatsız etmeye
başladığında bizlerin onlardan önce içeriye
girip bu çeşit bilgileri bir an önce dışarıya
çıkarıp imha edilmesi kararı verildi.
O günün koşullarında bu işle ilgili bir araya
gelebilme durumları uygun olanlar kendi
istekleri ile bir ekip oluşturdu.
İsteklilerin
başında
SERVET
COŞKUN
KUMSAL vardı. Sıralayacak olursam Alaettin
Anahtarcı, Ahmet Akçay ,Muammer Öztürk,
12 Eylül 1980 döneminin karanlık
Yılmaz Oğralı, Selçuk Esen bu ekibin diğer
günlerinin yaşandığı günlerdeyiz..
elemanlarıydı.
EMO İstanbul şubesinin Harbiye'deki
binası mühürlenmiş… Yönetimde bulunan
arkadaşlarımız telefonlarla birbirlerini
arayıp ne yapılması gerektiğine ilişkin
tedirginlikler içinde
çözüm üretmeye
çalışıyorlar. Arada bir ayağı Harbiye’ye
düşen kapıda ki mühüre bakıp dönüyor
ve duruma ilişkin konuşuluyor. Konuşulan
en önemli şey içeride bulunan seçim
listelerine katılanların isimleri..

İş birliği ile bu hareket başarı ile gerçekleştirildi.
Detayına girmeksizin herkesin görevini yaptığı
bu işin sonunda bütün isim listeleri, kitaplar
ve miting katılım afiş ve pankartları çuvallarla
toplandı ve ne varsa S.SERVET COŞKUN’UN
bürosuna götürülerek imha edildi.
Taşın altına gerektiği zaman elini sokmaktan
çekinmeyen çelebi arkadaşım

SÜLEYMAN SERVET COŞKUN KUMSAL
Liste sorumlusunun en üstteki adının
Işıklar içinde uyu, Seni unutmayacağım…
altına sıralanmış, oy vermesi muhtemel
isimler..
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Unutmayacağız

Süleyman Servet
Kumsal

AYDINLIKLARDA UYU
Ahmet Kutlubay
Servet KUMSAL’ı 1966 yılında İTÜ
TEKNİK OKULU’unda ben ikinci sınıfta, o
ise üç yıl ara verip tekrar başladığı birinci
sınıfta iken tanıdım. Servet bu ara verme
süresinde yedek subay öğretmen olarak
askerliğini tamamlamıştı. Kısa bir süre
içinde arkadaşlığımız samimi bir dostluk
seviyesine ulaşmıştı. Genelde girişken
yapısıyla arkadaş edinmede pek güçlük
çekmiyordu. Bu yeteneğini devam eden
yıllarda da sürdürdü.
Servet’in resmî kimlik adı Süleyman
Servet KUMSAL olsa da ailesi, memleketi
Trabzon’daki
arkadaşları
“COŞKUN”
ismini kullanıyordu. Biz okul arkadaşları
da Coşkun ismini kullanıyorduk. Neden
nasıl olduğunu anımsamıyorum, biz de
birbirimize “ Bacanak” diyorduk. Bu hep
böyle devam etti.
Servet’le ilerleyen okul yıllarında bu
yakınlığımızla tespit ettiğim özellikler
şunlar olabilir. Yerel adı gibi coşkun bir
kişiliğe sahipti. Olayları ve insanları iyi
gözlemliyordu. Bu da sezgi gücünü oldukça
arttırıyordu. Olaylı okul yıllarımızda bu
edindiği güçle bazı olumsuzlukları hasarsız
atlatıyorduk. Çıkar hesabı yapmıyor,
vitrinde gözükmeyi öncellemiyordu. Bu da
ister istemez kendisini arkada bırakmıyor,
aranılan konumuna getiriyordu.

Mühendis olan bizim arkadaşlarımızı Genel
Kurula getirirsek alacağımızı gördük. Ve biz
katılım oranlarını göz önüne alarak 50 ye yakın
arkadaşımızı getirdik ve aldık. Burada Engin
abinin (Engin DAĞISTANLI) örgütçülüğünü
hesabın başına yazmak gerekir. Yine böylece o
dönem Engin abi ile Yönetim Kurulunda beraber
olmak benim önemli kazanımlarımdandır. Bir
hakkı teslim etmek lazım. Eski Yönetimdeki
büyüklerimizi ilerleyen zamanlardaki tehlike
1972 yılında odamız İstanbul Şubesi’nin arz eden seçimlerimize çağırdığımızda koşa
Devrimci-Demokratlarca
alınması koşa gelip Devrimci Demokratlara oylarını
çalışmamızda da Servet vardı. O dönem vermişlerdir.
EMO Merkez Yönetim Kurulu Başkanımız
Latif
KARADAĞ’ın
Cihangirdeki Servet her Karadenizli gibi içindeki heyecan
atölyesindeki toplantılarımızda ben, Servet ve coşkusunu her an ve her olayda yansıtırdı.
ve bir arkadaşımız daha vardı. Ersin Kaya Burada bir anımızı anlatayım. Beşiktaş’ta
olduğunu Servet söylüyordu. Biz yeni
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Unutmayacağız

Süleyman Servet
Coşkun Kumsal

yürüyoruz. Karşı kaldırımda iki kişi kavga ediyor. Başlarında birkaç kişi daha var. Hemen
karşı kaldırıma kavga edenlerin yanına gitti. Bir iki dakika içinde kavgacılara müdahaleye
başladı. Birine ''sen haklısın, diğerine sen haksızsın'' demeye başladı. Doğrusu o kavganın
içinden geri çekmekte zorlandım. Servet memleket Trabzon’la ve oradaki arkadaşları ve
yakınlarıyla ilişkisini hiç kesmedi. Acı ve tatlı günlerinde sık sık Trabzon’a giderek yanlarında
durdu. Bir kere beni de Trabzon’a götürdü. Oradaki arkadaşları bizi çok güzel ağırladılar.
Servet arkadaşlarının, yakınlarının olan her sorununu çözmek için gücünün yettiği kadar
koşmayı da kendisine iş edinmiş bir kişi idi. Herkesin derdine derman olmaktan hiç geri
durmadı. Tam da burada yine Engin abiyi (Engin Dağıstanlı) anacağım. Çünkü Servet’le bir
çok alanda özdeşlikler vardı. Engin abiyi kaybetmiştik. Ertesi gün Cumhuriyet Gazetesinde
Şükran SONER köşesindeki yazısını Engin Abiye ayırmıştı. Yazısının bir bölümünde şöyle
diyordu : Ahmet Güryüz Ketenci akciğer tedavisi için ertesi gün İngiltere’ye gidecek. O
akşam moral yemeği için toplanıyorlar. İçten kederli, dıştan neşeli görüntülü moral yemeği
toplantılarının bir anında Bozkurt Nuhoğlu “ Engin sen çok yaşa, en son sen öl ki, cenazemiz
ortada, gözümüz arkada kalmasın” diyor. Öyleydi Engin abi. Eşi, dostu, arkadaşları için
canhıraş çaba gösterirdi. Bu Servet içinde geçerli sözler.
Sevgili can kardeşim yüzlerce anı bırakarak çekip gittin. Seni her zaman bıraktığın anılarla
yaşatacağız, aydınlıklarda uyu.
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Abdullah BÜYÜKIŞIK: Servet abi ile uzun zaman birlikte çalıştık. Başımız sağolsun.
Yakınlarına sabır diliyorum.
Abidin ÇANAKKALE: Işıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun
Asuman Gülay YILDIRIM: Başımız sağolsun
Beyza METİN: Çok üzüldüm. Başımız sağolsun. Gerçek bir abiydi
Bilge ÖZKAN: Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Camiamızın başı sağolsun.
Bilgin AKBAL: Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde uyusun
Birol AYDOĞDU: Başımız sağolsun
Cemil KOCATEPE: Hepimizin başı sağolsun, çok değerli bir abimizi kaybettik, ışıklar
yoldaşı olsun.
Dağıstan BEKİROĞLU: Çok üzgünüm başımız sağolsun
Enes YILMAZER: Allah rahmet eylesin. Beraber çok çalışmıştık. Başımız sağolsun.
Erdem SOLMAZ: Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun, başımız sağolsun.
Erdener ILDIZ: Servet Kumsal arkadaşımızın vefatı dolayısıyla, tüm arkadaş ve aile
fertlerine baş sağlığı, sabırlar dilerim. Yolu açık ve aydınlık, yıldızlar yoldaşı olsun...
Erhan KARAÇAY: Başımız sağolsun, çok üzgünüm.
Erol CELEPSOY: Hiçbir beklentisi olmadan Oda, Şube çalışmalarını yakından takip eden
Oda üyelerine, SMM'lere karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak ne yapabiliriz, elektrik
dağıtm şirketlerinin yaptığı uygulama yanlışlıklarını nasıl düzeltiriz diye kafa yoran
toplantılarda bunun kavgasını veren sorguluyan çalışmalarını yazılı olarak kağıda döken
konuyu sonuçlandırana kadar takip eden son yıllarda SMM komisyununda birlikte mesai
yaptığımız “mekânın sahibi” yüreği genç güzel insan Servet ağabeyimizi ani kaybetmemizin
derin üzüntüsü içerisindeyim. Unutmayacağız. Işıklar içinde uyusun
Ethem ERKOÇ: Üzgünüm, başımız sağolsun
Evindar AYDIN: Allah rahmet eylesin.Sevenlerinin başı sağolsun. SMM komisyonunda
beraber çalıştık. Hayat dolu biriydi...
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Ferruh ISKENDEROĞLU: Tanrıdan rahmet, ailesine de başsağlığı dilerim.
Galip DEMIRCAN: EMO camiasına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve metanet dilerim. 😢
Gani AKSU: Dostum, meslektaşım ve uzun yıllar komşum sevgili Servet Coşkun KUMSAL'ı
kaybetmenin acısını yaşıyorum. Ailesine ve tüm dostlarına sabırlar dilerim.
Gazi İPEK: Sevgili Servet abiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Örgütümüz bir
sağduyuyu daha kaybetti. Hepimizin başı sağolsun.
Giyasi GUNGÖR: EMO ve ailesine başsağlığı diliyorum. Işıklar yoldaşı olsun.
Isa GÜNGÖR: Çok üzüldüm. Başımız sağolsun. Işıklar yoldaşı olsun
Hakkı OÇAKAÇAN: Çok üzüldüm, nasıl olmuş? bildiğim bir hastalığı yoktu
Halit KOSİF: Seninle kaç dönem SMM komisyonunda birlikte çalıştık. Öyle titiz ve dikkatli
telaffuzların vardı ki anlamamak mümkün değildi. Herkes anlatır, sen toparlardın ve ortak
kararla bitirirdik. Özel sohbetlerin de bir başkaydı abicim.
Hastalığını bir duyduk, iyiye gittiğini söylediklerinde çok sevindik ancak kötü haberi alınca
inanmak istemedik. Bizi zamansız bıraktın abicim... Komisyon sensiz çekilir mi bilmem ama
yokluğuna alışacağız.
Huzur içinde yat herkesin Servet abisi. Yolundan devam edeceğiz.
Halis SARI: Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim.
Hasan AKSU: Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun.
Hüseyin YEŞİL: daya üye olduğum andan itibaren tanıdım.Tam 45 yıl EMO da birlikte
yol arkadaşlığı yaptık.iyi ki tanımışım.Sessiz ama kararlı bir arkadaşımızdı.1980 öncesinde
Taksim’deki bürosu bizim ekibin sık sık bir araya geldiği bir mekanda.
12 Eylül 1980 faşist darbesinde çoğu arkadaşımız bir şekilde gözaltına alındı.İşte bu
ortamda hem içerideki arkadaşlara destek olmak hem de EMO İstanbul şubenin çok yara
almadan normal ortamlara ulaşmasında kişisel katkılarını unutamam.
Bizim grubun en yaşlılarındandı bu yüzden mesleki tecrübesinden de yaralanmak İçin sık
sık başvurduğumuz iyi bir mühendis idi.
Kemal OZOĞUZ: Çok üzüldüm. Rahatsız olduğundan haberim yoktu. Şu an şoktayım. Çok
güzel ve yararlı bir insandı. Hepimizde emeği vardır. EMO camiasına, ailesine ve sevenlerine
baş sağlığı diliyorum.
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Mehmet KARADURAK: Allah rahmet etsin. Işıklar içinde yatsın. Dürüst iyi niyetli özverili
çok iyi bir insandı.
Servet ağabey ile 6 sene önce SMM komisyonunda tanıştım. Piyasadan çok iyi bir projeci
olduğunu biliyordum, ama o zamana kadar tanışma fırsatım olmamıştı. O komisyon başkanı,
ben başkan yardımcısı oldum. O zamandan bu yana komisyonda beraber çalıştık. Zamanla
komisyon dışında da arkadaşlığımız oldu. Çok saygı duyduğum, sevdiğim, dürüst, fedakar,
çok bilgili, eskilerin deyimiyle nev'i şahsına münhasır bir insandı.
Hiçbir komisyon toplantısına çalışmadan, hazırlanmadan gelmezdi, çalışmadan gelenlere
kızardı. Kendi işinden fedakarlık eder, toplantısını erteler ama komisyon çalışmalarını
aksatmazdı. Hemen her konu hakkında çok bilgili olmasına rağmen, herkesin görüşünü
sonuna kadar dinler, ikna etmeye çalışırdı. Çabuk kızardı ama kesinlikle kin tutmazdı.
Herkes gibi ben de çok saygı duyardım. Selçuk Esen'in anılarında 12 Mart döneminde EMO
için yaptığı fedakarlıkları okuyunca saygım daha da arttı.
Senin için geçmiş zaman kipiyle konuşmak çok zor geliyor Servet Ağabey, ışıklar içinde
uyu.
Mehmet MAZMANOĞLU: Çok üzüldüm. Başımız sağolsun.
Mehmet ORA: Başımız sağolsun, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.
Mustafa AKÇAKAYA: Çok üzüldüm, ışıklar içinde uyusun. Yakınlarına başsağlığı dilerim.
Mehmet TURGUT: Üzüntüm sonsuz, uğurlar olsun SERVET.
Murat GÜNDÜZAY: Çok üzüldüm. anıları bizimle yaşasın. Yakınlarına sabır diliyorum
Mustafa AYDIN: Odamızın hafızasıydı. İstanbul Şb. SMM komisyonu ve SMM daimi
komisyonunda beraber çalıştık. Odamızın gerçek çınarlarından biriydi. SMM daimi
komisyonu toplalantılarına gittiğimizde hep yana yana oturur konuların geçmişini çok iyi
bildiği için bana bilgi verirdi. Doğru bildiği ve inandığı konuları sonuna kadar savunurdu.
Dürüst, kimseye eyvallahı olmayan, lafını esirgemeyen fakat kimseyi de kırmayan çok
değerli biriydi. Oda ile ilgili işlere her zaman zaman ayırır ve bizi yönlendirirdi.
Her katıldığımız toplantıda herkes tarafından saygı duyulan biriydi. Oda için bir problem
olunca danışmak istediğimizde mutlaka zaman ayıran biriydi. Konuların geçmişi ile ilgili
bilgi belge getirir ve el yazısı ile notlar verirdi bize. Oda ile ilgili dökümanları kendince arşiv
eder gerektiği zaman bize getirirdi.
Çok üzgünüm çok. Seni çok özleyeceğim Servet abi. mekanın cennet olsun.
Nihal TÜRÜT: Servet abinin yeri dolmaz. Çok iyi projeciydi. SMM komisyonunda bir ara
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beraberdik. Çok titiz, detaycı çalışkan, ilkeli bir abimizdi. İyi bir dost ve çok iyi bir proje
mühendisini kaybettik. Başımız sagolsun.
Nihat KAPLAN: Çok severdim Servet abiyi. Adamdı. Aynı zamanda hemşehrimdi. Başımız
sağolsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
Nur GÜLEÇ: Başımız sağolsun. Ailesine sabırlar dilerim
Ramazan PALTUN: Değerli meslek büyüğümüz, her zaman güleryüzlü olan Servet abimin
vefatından dolayı büyük bir müteessirlik içindeyim. Elektrik sektörümüz büyük bir duayenini
kaybetmiştir. Ailesi ve sevenlerine Allahtan sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun.
Reha ŞEN: Servet Kumsal abiyle yollarımız, ilk olarak 17 Ekim 2015 EMO İstanbul SMM
Forumunda kesişti. Kendisini EMO İstanbul SMM Komisyonunda tanıdım, Onun katıldığı
SMM Komisyon toplantılarını dikkatle dinlerdim, Gençlere her zaman yol gösteren ve onlara
örnek olan bir insandı. Başta Ailesi olmak üzere, EMO camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı
ve sabırlar diliyorum, Işıklar içinde uyusun Büyük Çınar..
Rıza AKCAN: EMO İst. Şb. ailesine başsağlığı dilerim.
Selçuk ESEN: Dostlarım Servet Coşkun Kumsal arkadaşımızı kaybettik. Işıklar içinde
uyusun.
Serdar HARMANCIOĞLU: Değerli bir ağabeyimizi yitirdik ailesine sabır dilerim Allah
rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Sıddıka ÖDEL: Işıklar içinde uyusun
Şeyda SOLUKCU: Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun
Tayfun İŞBİLEN: Çok üzüldüm, başımız sağolsun, ışıklar içinde uyusun.
Turan AYDEMİR: Çok üzüldüm.Çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir insan,çok iyi bir aile babası
ve işine değer katan birisi idi.1973 yılında tanıma şansı bulmuştum.Kesintisiz devam eden
arkadaşlık süreci yaşamıştık. Allah rahmet eylesin.Başta SERVET ÇOŞKUN KUMSAL
ailesi ve EMO Ailesine başsağlığı diliyorum. Büyük kayıp
Yılmaz OĞRALI: Çok üzüldüm 40 yıllık arkadaşım ve iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin...
Yüksel MENGÜNOĞLU: Bütün ailenin ve sevenlerin acılarını paylaşır, sabırlar diliyorum.
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K. TÜLİN AYDIN
(23.02.2020-23.10.1999)

Şubemiz 36. Dönem Yönetim Kurulu
üyesi; uzun yıllar Oda çalışmalarına emek
veren, mühendislik dışında yaşamın
birçok alanında çalışma yürüten Şahin
Özgül'ü unutmayacağız.

ŞAHİN ÖZGÜL
(19.04.1962-06.12.2011)

Şubemiz 36. Dönem Yönetim Kurulu
üyesi; uzun yıllar Oda çalışmalarına emek
veren, mühendislik dışında yaşamın birçok
alanında çalışma yürüten Şahin Özgül'ü
unutmayacağız.
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ALAETTİN ANAHTARCI
(30.01.1950-01.12.2002)

Şubemiz 36. Dönem Yönetim Kurulu
üyesi; uzun yıllar Oda çalışmalarına emek
veren, mühendislik dışında yaşamın birçok
alanında çalışma yürüten Şahin Özgül'ü
unutmayacağız.

OSMAN ÇEKEN
(02.02.1959-11.10.2016)

1 Ekim 2016 tarihinde aramızdan ayrılan,
Şubemiz çalışmalarında önemli yeri ve
katkısı olan, İDMMA 1982 yılı mezunu
Osman Çeken’i unutmayacağız.

Unutmayacağız

TAHİR ÇİÇEKÇİ
(21.11.1948-05.10.2017)

Şubemiz
yönetim
kurullarında
yer
almış,
Odamızın
birçok
komisyonunda üye ve yöneticilik
görevlerinde
bulunan
1980
İDMMA Mezunu Tahir Çiçekci’yi
unutmayacağız.

Yitirdiklerimiz

MUSTAFA DEMİRÖREN
(20.10.1948-25.12.2017)

Odamızın
ve
Şubemizin
çeşitli
kademelerinde
yıllarca
görev
yapmış, İDMMA 1975 Yılı Mezunu,
Mustafa Demirören'in Odamız ve
Şubemiz faaliyetlerine yaptığı katkıyı
unutmayacağız.

MUSTAFA UĞURLAR
(20.08.1953-24.12.2019)

Üye olduğu günden itibaren Şubemiz
ve Oda çalışmalarına emek veren,
demokrasi mücadelesinden bir gün
dahi ödün vermemiş olan Mustafa
Uğurlar'ı unutmayacağız.
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MUSTAFA BULUT
(09.08.1954-2018)

Şubemizin 30 yılı aşkın tarihi içinde
önemli bir yer tutmuş, uzun yıllar büyük
bir mütevazilik ve fedakarlıkla Oda
çalışmalarında görev almış, bütün zor
zamanlarda
herkesin
omuzbaşında
durmuş Mustafa Bulut`u unutmayacağız.

ZİYA ÇAĞLI
(15.01.1951-20.12.2020)

Üyemiz Ziya Çağlı, yıllardır tedavisini
sürdürdüğü
hastalık
sonucu
20.12.2020
sonsuzluğa
uğurlandı.
A i l e s i n e ,y a k ı n l a r ı n a , a r k a d a ş l a r ı - n a ,
başsağlığı, sabır ve sağlıklar dileriz.
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Ord. Prof. Dr.
Bedri Karafakioğlu

ORD. PROF. BEDRĠ KARAFAKĠOĞLU’NU
SAYGIYLA ANIYORUZ

Hocamızı menfur bir saldırı sonrası yitirmemizin
42. yılında, pandemi nedeniyle ilk defa mezarı
başında anamıyoruz. Kuşkusuz Bedri hocamız
konuşabilseydi “Hepinizin sağlığı ve güvenliği
benim önceliğim. Bu sene gelmeyin” derdi.
Biz de Bedri hocamıza, “43. yılda çiçeklerimiz ile
ziyaretinize geleceğiz” diyoruz.
Değerli Bedri hocamız, daima kalbimizdesiniz.
İstanbul Şubemiz açılıyor…
EMO İstanbul Şubesi, Oda Genel Merkezi‟nin 7.
Olağan Genel Kurulunda alınan kararı üzerine
1961 yılında açıldı. İTÜ Elektrik Fakültesi
Dekanı Ord. Prof. Bedri Karafakioğlu‟nun
Şubemiz ilk yönetim kurulu başkanı olması o
günden bu güne odamız ve şubemiz adına onur
kaynağı olmaya devam ediyor.

Asistanının kaleminden…
Bedri hocamızı yitirdiğimiz 1978 yılında asistanı olan ve 25 Aralık 2015 tarihinde aramızdan
ayrılan Prof. Dr. Günsel Durusoy‟un kaleminden kişiliği;
Bedri Bey‟i tanır mıydınız?
Ne yazık ki tanıyamadınız sevgili genç arkadaşlarım.
Hangi yönü daha ağır basıyordu? Karıştırıyorum şu anda.
Hoşgörü ve anlayışı mı?
Derin insan sevgisi mi?
Yardımseverliği ve böbürlenmekten uzak özverisi mi?
Kıvrak zekası, yerinde ve çabuk karar alma, olayların özünü yakalama yeteneği mi?
Severek yaptığı ve gerçekten sayıldığı idarecilik yönü mü?
İnce nükteleri, sımsıcak sohbetleri mi?
Umursamaz gibi görünen davranışları altında yatan kararlı ve ne istediğini bilen kişiliği mi?
Yeniliklere açıklığı, her yaştan kişi ile anlaşabilme özelliği mi?
Üstüne düşeni, hatta daha fazlasını yapma, sorumluluklarından kaçmama cesareti mi?
Kendisine ve insanlara güven ve saygısı mı?
Her olaya akılcı ve olumlu yaklaşımı mı?
Peşin hüküm vermeme alışkanlığı mı?
Sanırım bunların tümüydü Bedri Bey‟i, Beri Hoca‟yı, Bedri Baba‟yı oluşturan özellikler…
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Üniversitemize, fakültemize çok emeği geçti Bedri Bey‟in. Genç kadronun daha iyi şartlara
kavuşturulmasının üniversiteler için önemini yılmadan savundu. Üniversitesi, fakültesi ve
ülkesi adına önemli görevler aldı sık sık, kuvvetli kalemi ile çok karmaşık konuları en iyi ve
en açık şekilde ortaya koymayı başarıyordu. Zor, çetrefil işlerin adamıydı Bedri Bey. Bu
ölçüde çok görev yüklenmesini doğal bir olay olarak karşılıyor, yüksünmüyor, uğraşmaktan
çekinmiyordu.
Nasıl beceriyorsa beceriyor sanki hiç derdi yokmuş gibi görünüyordu. Bir yandan sizin
derdinize çare ararken, bir yandan tatlı bir espri ile havayı yumuşatıveriyor, olayın
gerginliğini azaltıyordu.
Çalışıyordu, çalıştığı belli olmadan. Bir yemek sırasında tartışıyorduk yeni terimleri. Birçok
sözcük böylece üretiliveriyordu. Sohbetleri dolu doluydu. Eski hocalarımızı tanıyıp
seviyorduk onun ağzından. Farkına varmadan Teknik Üniversite tarihini yaşıyor, dersler
çıkarıyorduk.
Onun için insanlar vardı. Kusurları, yetenekleri, dertler ve sevinçleri ile birlikte sevip
benimsediği…
Onun için öğrencileri vardı. Çok sevdiği, yaramazlıklarının görmezden geldiği, her birine
kendince isim bulduğu…
Onun için Yurdu, Üniversitesi, Fakültesi, Kürsüsü vardı, birçok şey verilecek, geliştirilecek,
yüceltilecek…
Veriyordu, verebiliyordu da…
Taa ki 1978‟in 20 Ekim‟ine kadar…
Kıyılmayacak biriydi BEDRİ BEY.

Ord. Prof. Dr.
Bedri Karafakioğlu

Hayat Hikâyesi
Ord. Prof. Bedri Karafakioğlu, 1915
yılında Çorum‟da doğdu. 1932‟de Adana
Lisesi‟nden mezun olduktan sonra
İstanbul Mühendis Mektebi‟ne sınavını
kazanarak girdi. 1937 yılına kadar
öğrenimine Yüksek Mühendis Mektebinde
devam ettikten sonra Paris‟te Ecole
Nationale
Superieure
des
Telecommunications‟da
yüksek
öğrenimini tamamladı.
Yurda döndükten sonra yeniden Yüksek
Mühendis Mektebi‟ne girdi. 1939‟da
Doçent ve 1948‟ de Profesör oldu.
Karafakioğlu,
1948-1954
yıllarında
Telgraf-Telefon
Tekniği
Kürsüsü
Profesörü olarak görev yaptı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik
Fakültesindeki görevlerine ek olarak
1954‟de kuruluşundan itibaren 1957 yılına kadar İTÜ Teknik Okulu Müdürlüğünü üstlendiği
gibi aynı okulda öğretim görevi de yaptı ve sonra Mühendislik Mimarlık Fakültesi haline
gelen bu kuruluştaki öğretim görevine öldürülünceye kadar devam etti.
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Başarılı çalışmalarından ötürü, Elektrik Fakültesi Profesörler Kurulu 1960 yılında
Karafakioğlu‟nu ilgili kanun ve tüzüklere uygun olarak Telekomünikasyon Tekniği Kürsüsü
Ordinaryüslüğüne, oybirliği ile seçtiler.
1960-1961‟ de Kurucu Meclise İstanbul
Teknik Üniversitesi temsilcisi seçilen Ord.
Prof. Bedri Karafakioğlu bu süre içinde
fakültedeki öğretim görevini de sürdürdü.

Ord. Prof. Dr.
Bedri Karafakioğlu

1963-1965 yılları arasında O.E.C.D.
Bilimsel Araştırma Komitesi Türkiye
temsilcisi olarak görev aldı.

1964-1965 yıllarında İTÜ Elektrik Fakültesi
Dekanlığı ve 1965-1969 yıllarında İstanbul
Teknik Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini yaptı.
Rektörlüğü sırasında, öğretim ve araştırmayı
geliştirme
bakımından önemli adımların
atılmasına önayak oldu; iki kademeli öğretimin
uygulanması, Temel Bilimler Fakültesinin
kurulması,
İTÜ
Ayazağa
kampüsünün
gerçekleşmesi gibi önemli kararlar alınmasını
sağladı.

Bu arada 1963 yılında TRT
yönetim
kurulu
üyeliği
görevini de üstlendi ve bu
görevi 1968 yılına kadar
sürdürdü. 1970-1975 yıllarında
Avrupa
Rektörler
Konferansına
Türkiye
temsilcisi olarak katıldı.

1972-1976 yıllarında Karadeniz
Teknik Üniversitesinde de Öğretim
görevi yapmıştır.
1973-1976
yıllarında
Yüksek
Öğretim Kurulu üyeliği ve Üniversite
Denetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.
1977 yılında yeniden İTÜ Elektrik
Fakültesi Dekanlığına seçilen, Ord.
Prof. Bedri Karafakioğlu
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Ord. Prof. Dr.
zamanlarda birçok
Bedrideğişik
Karafakioğlu
bilimsel kongreye katılmış,

bilimsel temsilcilik görevleri
yapmış, yerli ve yabancı
birçok bilimsel ve sosyal
kuruluşlara üye olmuştur.
Ord.
Prof.
Bedri
Karafakioğlu‟nun
yabancı
dilde yayınlanmış 5 makalesi,
Türkçe yayınlanmış 8 telif, 13
tercüme kitabı, 9 telif, 13
tercüme makalesi vardır.
Elektrik Fakültesinde ve diğer
öğretim
kuruluşlarında
Telefon
işletmeciliği,
propagasyon, Telefon aletleri, Telgraf ve telefon aletleri, komünikasyon, Telekomünikasyon
Ölçme, Muhabere Tekniği adlı dersleri vermiş ve Telekomünikasyon Ölçme ve
Elektroakustik laboratuvarlarını kurmuş ve yürütmüştür. Ord. Prof. Bedri Karafakioğlu,
öğrenciler için tükenmez bir ilham kaynağı olmuş, kürsüsünde çalışanlara daima rehberlik
etmiştir. Bu arada, Fakülte ve Üniversitedeki arkadaşlarının gerek teknik ve gerekse idari
problemlerindeki güçlüklerini çözmeye yardımcı olmuştur.
Kendisi gayet dürüst,
açık sözlü, temiz ve
sağlam
karakterli,
duygulu,
yardımsever,
arkadaşları ve öğrencileri
tarafından
pek
çok
sevilen, saygı duyulan ve
takdir edilen nadir bir
bilim adamı idi. Ord.
Prof.
Bedri
Karafakioğlu‟nun
20
Ekim 1978‟ de İTÜ
Elektrik
Fakültesi
Dekanlığı
görevini
yaparken ve kendisinden
büyük
hizmetler
beklenilen bir çağında,
pusu kurularak alçakça öldürülmesi, sadece Elektrik Fakültesi ve İTÜ için değil
memleketimiz için de yeri doldurulamaz büyük bir kayıptır.

Katliam Günü yaşananlar…
Olay sabahı Bedri Karafakioğlu, her zamanki gibi aynı yoldan üniversiteye gitmek için
dolmuş durağına doğru 9.20 „de Ataköy‟deki evinden çıktı. Bakırköy Gençler Caddesinde,
9.30 civarında Sular İdaresi önüne geldiği sırada, 34 YY 091 plakalı çalıntı olduğu belirlenen
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Anadol marka bir araçtan
yolunu kesen 3 kişinin açtığı
yaylım ateşi ile vurularak
yere yığıldı. Karafakioğlu,
SSK
Yenimahalle
Dispanseri‟sine götürülürken
yolda hayatını kaybetti.
Olay yerinde uzun menzilli
veya otomatik bir silahtan
çıktığı belirlenen 9 mm
çapında
boş
kovan
bulunmuştur. Görgü tanıkları
saldırganların 20 – 25
yaşlarında olduklarını, bir tanesinin sakallı olduğunu ifade etmiştir.
Yapılan otopside, Bedri Karafakioğlu‟nun karnının ve boynunun sol taraflarından aldığı 2
kurşunla hayatını kaybettiği, 3. bir kurşunun ise başını sıyırdığı saptandı. Polis çok yönlü
soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ord. Prof. Dr.
Bedri Karafakioğlu

Bedri
Karafakioğlu‟nun
öldürülmesi büyük bir şok
yaratırken,
demokratik
kuruluşlarca
tepkiyle
karşılandı. İTÜ ve İstanbul
Üniversitesi‟nde
öğretime
süresiz ara verildi.
Karafakioğlu‟nun
ölüm
haberinin duyulması, aynı gün
sabah
başlayan
sınav
döneminin ilk gününde İTÜ‟de
şok etkisi yarattı. Gümüşsuyu
Binasının önünde toplanan
öğrenciler, Taşkışla‟ya ardında
Maçka‟ya yürüdüler, tüm İTÜ
camiası tek yürek olarak
Taksim Meydanı‟na yürüdü ve Anıt‟ın etrafında halka olarak oturma eylemi yaptılar.
22 Ekim 2018 günü gök
delinmişçesine yağan yağmura
rağmen her kademeden öğretim
görevlisi, çalışanı ve öğrencileri
büyük bir kalabalıkla kendisine
veda etmek için bir araya
geldiler. Rektör olarak görev
yaptığı Taşkışla Binası‟nda
yapılan törenin ardından eller
üzerinde Şişli Camisi‟ne, oradan
da ebedi istirahatgahı olacak
Zincirlikuyu
Kabristanı‟na
taşındı.

63

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Aralık 2020

SAYGI VE ÖZLEMLE
ANIYORUZ

Ord. Prof. Dr.
Bedri Karafakioğlu

İlerlemeyen hukuki süreç…
Soruşturma sırasında, katillerin olaydan birkaç gün önce de Karafakioğlu‟nun evinin önünde
dolaştıkları ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sanıkların temsili resimleri çizildi
ve her tarafa dağıtıldı. Soruşturmanın ilk gününden itibaren çok sayıda insan gözaltına alındı,
pek çok kişide katil olabileceği şüphesiyle aranmaya başlandı. Ancak, ne soruşturmayı
yürüten Bakırköy Cumhuriyet Savcıları, ne de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube
yetkilileri hiçbir zanlının gerçek katil olduğunu kanıtlayamadı.
Soruşturma dosyası, 12 Eylül 1980 sonrası İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri
Savcılığı‟na devredildiğinde, ortada ne açılmış bir dava bulunuyordu, ne de itham edilebilecek
bir sanık. Aradan geçen iki yıl boyunca soruşturmadan umutlar tükenmeye başladı.
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı‟nca yapılan çalışmalar da başarı
kazanamadı. Sıkıyönetim İstanbul‟dan kaldırılınca, soruşturma dosyaları Diyarbakır
Sıkıyönetim Komutanlığı‟na devredildi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı‟ndaki bekleme
döneminden sonra, dosya 1986 yılı başlarında yeniden Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı‟na
döndü, savcılıkça 986/10344 hazırlık numarası ile tozlu raflarda yerini aldı.
Bedri Karafakioğlu cinayeti dosyası yıllarca faili meçhuller arasında bekletildikten sonra,
sonunda zaman aşımına uğradı.
22 Ekim 1978 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi‟ndeki köşesinde Uğur Mumcu‟nun yazısından
alıntı yaparsak;
Önlem Almak…
Yöntemleri hep aynı. Terörist çete, önce öldürülecek olan kimsenin evini, adresini ve işyerini
saptıyor. Birkaç gün izliyorlar. Sonra, çalıntı bir arabayla yaklaşıp, ateş ederek kaçıyorlar.
CIA görevlisi David Galula, “Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri, Teori ve Tatbikatı” adlı
yapıtında şöyle yazmış:
Önce “şuursuz terörizm”, yani gelişigüzel terör hareketleri, sağa sola bomba atmak, yangın
çıkarmak; sonra, “seçilmiş terörizm”; polis, postacı, belediye başkanı, belediye meclis üyesi
ve öğretmen gibi insanları öldürmek…
Üzerinde, tabanca, bomba ve öldürülecek kişilerin ad ve adresleriyle yakalanan sağcı
teröristin güvenlik görevlilerine yaptığı açıklamalarla, Ord. Prof. Bedri Karafakioğlu olayını
karşılaştırırsanız, terörist yöntemler konusunda az çok bilgi sahibi olabilirsiniz.
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TEMSİLCİLİK
ADRES VE TELEFONLARI
Temsilciliklerin yanlarında yer alan QR Kod'ları Akıllı
telefonlarınızla QR Kod okuma yazılımı ile kolayca
krokiye ulaşabilirsiniz.

BEYLİKDÜZÜ TEMSİLCİLİĞİ
Adres: Büyükşehir Mahallesi Belediye Cad No:22
Beylicium AVM Kat:4 No:108 B-C Beylikdüzü /
İstanbul
Tel: 0212 8538062

KEŞAN TEMSİLCİLİĞİ
Adres: Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Cad
No:32-A/103 Tel:4 Keşan - Edirne
Tel: 0284 7149832 Faks: 0284 7148595

ÇERKEZKÖY TEMSİLCİLİĞİ
Adres: Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. Öztrak Cad.
Doğramacı Apt. No:4 Daire:2 Çerkezköy - Tekirdağ
Tel: 0282 7267017 - Faks: 0282 7267017

KIRKLARELİ TEMSİLCİLİĞİ
Adres: Karakaş Mah. Yeni Gürpınar Pasajı K:2
No:48 Kırklareli
Tel: 0288 2142701 Faks: 0288 2122701

ÇORLU TEMSİLCİLİĞİ
Adres: Eski Hükümet Cad. Kurtgöz İşhanı No:2/28
Çorlu - Tekirdağ
Tel: 0282 6531666

LÜLEBURGAZ TEMSİLCİLİĞİ
Adres: Yeni Mah. Fatih Cad. No: 35 K:2 Lüleburgaz
- Kırklareli
Tel: 0288 4128043 Faks: 0288 4128043

EDİRNE TEMSİLCİLİĞİ
Adres: Mithatpaşa Mah. İnönü Cad. Erdi Apt. K:1
No:1 Edirne
Tel: 0284 2136915 Faks: 0284 2122680

KADIKÖY TEMSİLCİLİĞİ
Adres: Kozyatağı Mah. Çardak Sok. Şaşmaz Sitesi
B1 Blok No:2 Daire 10 Kadıköy - İstanbul
Tel: 0216 3899595 Faks: 0216 3896464
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ŞİŞLİ TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci:
Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 14
Okmeydanı - Şişli / İstanbul
Tel: 0212 2205773 Faks: 0212 2207198

TEKİRDAĞ TEMSİLCİLİĞİ
Adres: Belediye İş Merkezi No:604 Tekirdağ
Tel: 0282 2625097 FAKS: 0282 2625097

EMO İSTANBUL ŞUBESİ
Adres: Ergenekon Mah. Cumhuriyet Cad. 173/1 Harbiye - Şişli / İstanbul
Telefon: 0212 259 11 50
Faks: 0212 258 36 55
Whatsapp: 0542 80 80 345
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